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مسعود حیدری
یك سال از وفات آیت اهلل هاشمی رفسنجانی می گذرد، شخصیتی که دوست و دشمن، به 
نقش بی بدیل وی در جریان پیروزی انقالب، سال های نخست استقرار جمهوری اسالمی ایران، 
رویدادهای دهه 60، سال های جنگ، عبور دادن نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران پس از وفات 
امام خمینی)ره(، دوران بازسازی ویرانه های ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی، زمینه سازی برای 
تأسیس حزب کارگزاران سازندگی و جلوگیری از تك صدایی در کشور، صیانت از آرای مردم در 
اواسط دهه 70 و شکل گیری حماسه دوم خرداد، جلوگیری از قدرت گرفتن بیشتر آرایی که قصد 
بردن نظام به سوی حکومت اسالمی و نه جمهوری اسالمی داشتند، تالش برای کاهش ناامیدی و 
یأس حاکم بر فضای کشور پس از اتفاقات سال 88 و پیروزی گفتمان اعتدال در سال های نخستین 
دهه 90 اذعان داشته و دارند.هر چند بخشی از خاطرات آیت اهلل هاشمی در زمان حیات وی منتشر 
شد که می تواند مرجع مناسبی برای بررسی دیدگاه ها و تأثیر وی در سال های پس از انقالب باشد، اما 
وجود بیشمار تحلیل ها و ادعاها درباره این شخصیت ذی نفوذ، سبب شده است که همچنان بخشی 
از میراث و عملکرد مرحوم هاشمی در تمامی ادوار زندگی سیاسی وی، غبارآلود و غیرشفاف به نظر 
آید.از همین رو بر آن شدیم تا با بازخوانی برهه هایی از حیات سیاسی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
از طریق کسانی که با مرحوم در زمان حیات وی، آشنایی کاملی داشتند – سعی بر آن شده است 
که موافق و مخالف در این دایره بگنجند – تا حد امکان، به زنگارزدایی از برداشت های ناصواب، به 
ویژه دورانی چون دهه 60 و سال های جنگ تحمیلی بپردازیم تا از این رهگذر، جامعه با هاشمی از 
دریچه دید نزدیکان وی، بیشتر آشنا شود.امید است تا این موضوع فتح بابی برای پژوهش های 
و بررسی های دقیق تر، فارغ از حب و بغض های موجود از مرحوم هاشمی باشد تا از رهگذر تحقیق 
و تتبع در زندگی سیاسی این چهره بی بدیل جمهوری اسالمی، شناخت دقیق تری از تاریخ معاصر 

ایران، به ویژه سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران فراهم  آورد.

شناخت دقیق هاشمی،  راهگشای  درک تحوالت پس از انقالب

سرمقاله

پیام تسلیت مقام معظم رهبری در پی ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انّا هلل و انّا الیه راجعون

با دریغ و تأسف خبر درگذشت ناگهانی رفیق دیرین و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسالمی و همکار نزدیك 
سال های متمادی در عهد جمهوری اسالمی جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی را 
دریافت کردم.فقدان همرزم و همگامی که سابقه  همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام می رسد، 
سخت و جانکاه است. چه دشواری ها و تنگناها که در این ده ها سال بر ما گذشت و چه همفکری ها و همدلی ها که در 

برهه های زیادی ما را با یکدیگر در راهی مشترک به تالش و تحمل و خطرپذیری کشانید.
هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن سال ها، تکیه گاه مطمئنی برای همه کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای 
اینجانب به شمار می آید. اختالف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه هایی از این دوران طوالنی هرگز نتوانست پیوند 
رفاقتی را که سرآغاز آن در بین الحرمین کربالی معّلی بود به کلی بگسلد و وسوسه خناسانی که در سال های اخیر با شدت 
و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت های نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل 

وارد آورد.
او نمونه  کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پر خطر و پر افتخار بود.

سال ها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آن گاه مسؤولیت های خطیر در دفاع مقدس 
و ریاست مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان و غیره، برگ های درخشان زندگی پر فراز و نشیب این مبارز قدیمی 
است.با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین درازمدت را با او در 

نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم.
اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه الهی با پرونده ای مشحون از تالش و فعالیت گوناگون قرار دارد و این 

سرنوشت همه  ما مسؤوالن جمهوری اسالمی است.
غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می کنم و به همسر گرامی و فرزندان و برادران و دیگر 

بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم.
غفراهلل لنا و له

سیدعلی خامنه ای
19 دی ماه 1395
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عنوان  به  اول  در مجلس    شما 
نماینده تبریز حضور داشتید. آیت اهلل 
برعهده  را  مجلس  ریاست  هاشمی 
می کنیم،  مشاهده  که  وقتی  گرفت. 
بزرگی  و  مهم  افراد  مجلس  آن  در 
همه  آن  وجود  با  اما  داشتند  حضور 
افراد مهم، آیت اهلل هاشمی به ریاست 
به چه علت چهره ای  رسید.  مجلس 
مانند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مورد 
رئیس  و  گرفت  قرار  همگان  اجماع 

مجلس شد؟
حقوق  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
زیادی بر این کشور و مردم این مملکت 
دارد. متأسفانه ما ایرانیان عادت کرده ایم 
نسبت به خدمات افراد خدوم کم توجهی 
کنیم. گاهی هم اغراض خاص را در رابطه 
با شخصیت های بزرگی که خیلی فراتر از 
اغراض خاص هستند و در رابطه با منافع 
مردم خیلی بیشتر خدمت کرده اند، اعمال 
می کنیم. منافع مردم را به خاطر اغراض 
فراموشی  به  و گروهی خودمان  شخصی 
از  خیلی  در  حاضر  حال  در  می سپاریم. 
مسائل این گونه برخورد می شود. در پاسخ 
به سؤال شما عرض می کنم که مجلس اول 
از شخصیت ها وگروه های سیاسی متفاوت و 
با سابقه تشکیل شده بود. غالباً افراد مسن در 
آن زیاد بودند و این طبیعی بود؛ سیاسیونی 
که جامه های متعددی را بر تن شان در راه 
انقالب و مملکت کهنه کرده، تبعیدها و 
زندان های  و  بودند  زیادی دیده  رنج های 
زیادی را رفته بودند. در مجموع، کسانی 
که خدمات زیادی را برای انقالب انجام داده 
بودند، در آن مجلس جمع شده بودند. از این 
بابت، تعداد نمایندگان جوان در این مجلس 
این مجلس  افرادی که در  اما  بود  کمتر 
حضور داشتند، سال ها در سیاست حضور 
سیاست  در  که  کسانی  حداقل  داشتند. 
حضور داشتند، از سال 42 به بعد بود. حتی 
کسانی از زمان دکتر مصدق رحمه اهلل علیه 
فعالیت می کردند نیز در آن مجلس حضور 
داشتند. تعدادی هم جلوتر از دوره مصدق 
حضور داشتند. ضمن اینکه افراد شاخص 
از گروه های مطرح دیگر هم در این مجلس 
جبهه  از  افرادی  ازجمله  داشتند  حضور 
ملی، نهضت آزادی و همچنین مجاهدین 
انقالب اسالمی که بعد از پیروزی انقالب 
این سازمان را تشکیل داده بودند. روحانیون 
انقالبی زحمت کشیده که قبل از انقالب به 
خاطر مبارزه با رژیم شاه به زندان رفته بودند 
نیز در این مجلس حضور داشتند. علمای 
بزرگی که در مبارزات انقالبی شرکت کرده 
بودند و حتی اگر کمتر به زندان رفته بودند 
اما از سال 42 به بعد با حضرت امام و اهداف 
ایشان همراه بودند، نیز حضور داشتند. طبق 
آیین نامه ای که در مجلس به تصویب رسیده 
بود، مجلس بدو تشکیل باید با مدیریت 
سنی اداره می شد. رئیس هیأت رئیسه سنی 
در آن زمان، مرحوم دکتر یداهلل سحابی بود. 

آقای هاشمی هم به درخواست خیلی از 
نمایندگان کاندیدای ریاست مجلس شد. 
ایشان خودشان کاندیدا نشدند و قصدی 

برای ریاست مجلس هم نداشت.
  گفتید با درخواست بسیاری از 
افراد در مجلس، آقای هاشمی کاندیدا 
شد. آیا ایشان مورد اجماع همگان یا 

نیروی های انقالبی بود؟
آمدند.  خیلی ها  درخواست  به  ایشان 
گروه هایی که در مجلس حضور داشتند و 
تعدادی از آنها ملی گرا و ملی مذهبی بودند. 
این گروه ها طبعاً آقای هاشمی را کاندیدا 
نکرده بودند اما عده زیادی از روحانیون، 
ایشان را کاندیدا کردند. ضمن اینکه تعداد 
زیادی دیگر از گروه های خط امامی که از 
غیرروحانیون بودند، ایشان را قبول داشتند 
و می خواستند آقای هاشمی، رئیس مجلس 
شود. در رأس آنها حزب جمهوری اسالمی 
اسالمی  جمهوری  حزب  داشت.  قرار 
البته  بود.  باالیی  رأی  دارای  مجلس  در 
کاندیدای این حزب در انتخابات ریاست 
مورد  کاندیدای  نیاورد.  رأی  جمهوری 
برای  اسالمی  جمهوری  حزب  حمایت 
جالل الدین  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
فارسی بود ولی به دلیل اصالت افغانی آقای 
برای  کاندیداتوری شان  امکان  فارسی، 
ریاست جمهوری را پیدا نکردند. امام هم 
فرمودند که صالح نیست و ایشان کاندیدا 
فارسی، حزب  از جالل الدین  بعد  نشوند. 
مدرسین  جامعه  و  اسالمی  جمهوری 
قم و تعدادی دیگر از افراد، دکتر حبیبی 
رحمه اهلل علیه را کاندیدا کردند. در مقابل 

ایشان هم آقای بنی صدر کاندیدا شد. او در 
میان دانشگاهیان و تحصیل کردگان جامعه 
محبوبیت داشت. از طرف دیگر، بنی صدر 
قبل و بعد از پاریس با امام بود. وقتی که 
حضرت امام به ایران آمد، بنی صدر فعالیت 
زیادی داشت. امام هم او را خیلی دوست 
داشت. او باسواد، فعال و در ارتباط با بیان 
مسائل، بیانی قوی داشت. در میان جوانان و 
بعد از اینکه به ایران آمد، توانست پایگاهی 
برای خود داشته باشد. در ارتباط با مسائل 
اقتصادی هم پیشنهاداتی را ارائه کرده بود. 
برای  با سرمایه گذاری  ارتباط  طرحی در 
جوانان کم بضاعت داده بود که بتوانند به 
کار مشغول شوند. همچنین در ارتباط با 

ربای بانکداری هم برنامه هایی را دنبال کرده 
بود. روی هم رفته او خیلی معروف و مشهور 
بود. البته حضرت امام در آخر کار فرمودند 
که به آقای بنی صدر رأی نداده اند اما حاج 
احمد آقا رحمه اهلل علیه، اعضای بیت امام، 
بیت آیت اهلل منتظری و علمای بزرگی که 
در شهرهای دیگری بودند، به بنی صدر رأی 
دادند. در نهایت، آقای حبیبی در مقابل 
بنی صدر رأی نیاورد. این مسأله موجب شد 
حزب جمهوری اسالمی فعالیت خود را در 
ارتباط با انتخابات مجلس بیشتر کند. در 
مقابل حزب جمهوری اسالمی، گروه های 
ملی گرا فعال بودند. بنی صدر در آن زمان 
حزبی نداشت ولی افرادی را در پشت پرده 
تقویت می کرد. با این حال، حزب جمهوری 
اسالمی خیلی فعال و قوی عمل می کرد و در 
همه شهرها حضور داشت و در مجلس رأی 

باالیی را به دست آورد.
  چه تعداد کرسی؟

حزب جمهوری اسالمی توانست قریب 
100 کرسی مجلس را به دست آورد. آیت اهلل 
بهشتی که دبیرکل حزب بود، ریاست قوه 
قضاییه را برعهده داشت. خیلی از اعضای 
حزب در مجلس حضور داشتند؛ ازجمله 
آیت اهلل  و  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
خامنه ای. البته من از اعضای حزب نبودم، 
ولی به بزرگانی که در حزب بودند، مانند 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، آیت اهلل بهشتی 
و آیت اهلل خامنه ای عالقه مند بودم. اینها 
از بزرگان و روشنفکران ما بودند. اگرچه ما 
حزبی نبودیم، ولی با حزب اتفاق و اجماع 
داشتیم. از این جهت طبیعی بود که آقای 

هاشمی بدون هیچ دردسری رأی باال را هم 
بیاورند و ریاست مجلس را برعهده گرفتند.

 نحوه مدیریت آقای هاشمی در 
مجلس چگونه بود؟ به هرحال ایشان 
در عرصه مبارزاتی بودند و در حوزه 
نیز سابقه اجرایی چندانی نداشتند. 
البته چند ماه در دولت موقت و شورای 
مدیریت  آیا  داشتند.  حضور  انقالب 

ایشان موجب وحدت می شد؟
اما  است  مؤثر  مدیریتی  سابقه  البته 
کسانی که در مجلس بودند، سابقه اداره 
نداشتند.  را  سیاسی  جایگاه  یا  مجلس 
مدیریت مجلس با مدیریت وزارتخانه که 
افراد کارهای اجرایی را عهده دار هستند 
یا کارهایی که مربوط به استانداری است، 
متفاوت است. آقای هاشمی پس از پیروزی 
انقالب، عضو شورای انقالب بود و اطالعات 
و سایر مسائل در دست شان بود. البته این 
به غیر از مسائلی بود که قبل از انقالب در 
نزدیک ترین  از  ایشان  بود.  ایشان  دست 
شورای  در  بودند.  امام  حضرت  مشاوران 
انقالب، سرپرستی وزارت کشور را برعهده 
ریاست جمهوری  اول  انتخابات  داشتند. 
را آقای هاشمی اداره کرده بود. همچنین 
ایشان در ارتباط با اطالعات سیاسی کشور، 
بسیار هوشمند بود. دوم، مدیریت مجلس با 
درصد باالیی به شخصیت فرد برمی گردد، 
اینکه از نظر مدیریت، رئیس مجلس دارای 
هوش باالیی باشد. انصافاً آقای هاشمی در 
مدیریت از هوش باالیی برخوردار بود. سوم 
اینکه ایشان هیچگاه درصدد رد یا حذف 
کردن کسی یا کسانی نبودند. ایشان تا حد 

آيت اهلل موسوی تبريزی:

بايد از آيت اهلل هاشمی عذرخواهی می شد ،،

اول انقالب، ما به هیچ وجه 
بله قربان گو نداشتیم، به اين 

معنا كه آن زمان انقالب شده 
بود و همه به خودشان اين 
حق را می دادند، پرسشگر 

باشند و پاسخ قانع كننده 
بخواهند. اگر پاسخ هم 
قانع كننده نباشد، آن را 

قبول نکنند

،،

صبح روزی که تهران زلزله آمده بود، به قم رفتیم تا به دیدار آیت اهلل سیدحسین موسوی تبریزی برویم و قریب به 100 دقیقه با او به گفت وگو بنشینیم. موضوع گفت وگو درباره خاطرات و هم نشینی های او با آیت اهلل اکبر هاشمی 
رفسنجانی بود. دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، هم در مجلس اول و هم در مجلس سوم حضور داشت؛ مجالسی که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ریاست آنها را برعهده داشت. از دیگر سو، در زمانی که  آیت اهلل موسوی 
تبریزی دادستان کل انقالب بود، در جلسات شورای امنیت حضور می یافت که رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن شورا جایگاه کلیدی داشت. او در صحبت هایش خاطراتی ناب از آیت اهلل هاشمی دارد و سعی می کند 

جلوه هایی از مدیریت و منش و روش هاشمی را نمایان کند. مشروح این مصاحبه در ادامه می آید.
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امکان درصدد همکاری با دیگران بود. این 
یکی از خصلت های خوب آقای هاشمی بود 
که تا آخر عمرشان هم این خصلت را حفظ 
کردند. چهارم، آقای هاشمی مقبولیت عامه 
در مجلس داشت، حرف ایشان در مجلس 
مورد احترام اکثریت نزدیک به اتفاق بود 
لذا ایشان با این محبوبیت خود، می توانست 
سرمایه گرانقدری برای اداره مجلس باشد. او 
خیلی با حوصله بود. بعضی ها ممکن بود که 
در مجلس به یکدیگر با رفتار تندی برخورد 
کنند. ایشان با شوخی و متانت، درگیری 

لفظی را تلطیف و حل می کرد.
ریاست  که  معتقدند  بسیاری   
مجلس آن هم مجلس اول بسیار سخت 

بود. دلیل این امر چه بود؟
گروه های متعدد و متنوعی در مجلس 
مسأله  از  باالتر  موضوع  این  اما  بودند 
گروه های متنوع است. در اول انقالب، ما 
به هیچ وجه بله قربان گو نداشتیم، به این 
معنا که آن زمان انقالب شده بود و همه به 
این حق را می دادند، پرسشگر  خودشان 
اگر  بخواهند.  قانع کننده  پاسخ  و  باشند 
نباشد، آن را قبول  پاسخ هم قانع کننده 
این  با  نکنند. نخبه  های جامعه آن زمان 
مسأله پرسشگر بودن و بله قربان گو نبودن، 
به مجلس آمده بودند. اداره کردن چنین 
مجلسی به جز اینکه برعهده شخصیتی که 
مورد قبول همگان و اهل سیاست و بامتانت 
باشد، امکان پذیر نبود. علمای بزرگی بودند 
که هرگز زیر بار هر حرفی نمی رفتند. فرض 
کنید آیت اهلل خلخالی در مجلس بود. ایشان 
حرف هر کسی را نمی پذیرفت. آقای هاشمی 
هم با هزار و یک لطایف الحیل، شوخی و 
لطیفه گفتن، آقای خلخالی را بر سر جایش 

می نشاند.
  خاطره ای به یاد دارید از اینکه 
در مجلس درگیری شده باشد و آقای 

هاشمی آتش آن را فروکش کنند؟
در آن زمان کتک کاری و درگیری نبود 
و  موافقان  بین  لفظی  درگیری های  ولی 
مخالفان رخ می داد. باالخره بین مخالفان 
برخوردهای تندی صورت می گرفت. آقای 
هاشمی حرفی را می زد که منجر به خندیدن 
می شد. این رفتار باعث کمتر شدن تنش 

می شد.
  ایران در سال 60 با بحران های 
شهید  آیت اهلل  بود.  روبه رو  زیادی 
از سران جمهوری  بهشتی و 72 تن 
اسالمی که بسیاری از آنها نمایندگان 
مجلس بودند، شهید شدند. دو ماه بعد 
شهید  نخست وزیر  و  رئیس جمهور 
کل،  دادستان  هم  آن  از  بعد  شدند. 
آیت اهلل قدوسی به شهادت رسیدند. 
و  استانداران  اساتید،  جمعه،  ائمه 
نیروهای انقالبی زیادی در کمتر از شش 
ماه به شهادت رسیدند. در این شرایط 
مجلس به صورت عام تر و به صورت 
خاص تر، آقای هاشمی، چه رویکردی 
را در پیش گرفتند برای اینکه بتوانند 

آتش را بخوابانند؟
یک نکته را فراموش کردید و اینکه در 
اواخر شهریور سال 59، رژیم بعث عراق 
به ایران حمله کرد و هشت سال جنگ 
در ایران آغاز شد. این موضوع خیلی مهم 
است. از همین شهریور ماه، بحران در کشور 
افزایش یافت تا اینکه سازمان مجاهدین 
خلق در اواخر خرداد سال 60، اعالم جنگ 
مسلحانه کرد و در تیر ماه هم ساختمان 
حزب جمهوری اسالمی را منفجر کرد و 
شهید بهشتی و 72 تن از اعضای حزب 
جمهوری اسالمی را که از مقامات عالی رتبه 

نظام و عده زیادی از نمایندگان هم بودند، 
به شهادت رساند. سپس هم آقای رجایی و 
باهنر در نخست وزیری و همچنین آیت اهلل 
به  انقالب  کل  دادستانی  در  را  قدوسی 
شهادت رساندند. همه این مسائل در کنار 
جنگ موجب ایجاد یک بحران بزرگ شده 
بود. محدودیت هایی در میان مسؤوالن به 
وجود آمد که آزادی ها و راحتی های سابق 
خود را از دست دادند. طبیعی است که یک 
نوع حفاظت بر مدیران ما تحمیل شد در 
حالی که شهید رجایی برای آمدن به مجلس 
پیاده رفت و آمد می کرد یا حداکثر با ماشین 
شخصی شان یا تاکسی به شکل خیلی ساده 
و نه همراه با تشریفات می آمد. ورزا هم با 
تاکسی می آمدند. این مسأله موجب می شد 
تا در میان مردم باشند و مشکالت و مسائل 
آنها را درک کنند. با این حال، پس از شهادت 
آیت اهلل قدوسی، به امر امام، دادستان کل 
انقالب شدم و از نمایندگی مجلس استعفا 
دادم و به قوه قضاییه رفتم. در آن زمان، 
اختیارت  و  قدرت  انقالب  کل  دادستان 
بسیاری داشت و البته با مشکالت و مسائل 
متعددی هم روبه رو بود. با این حال، عمده 
تالش مجلس بر این بود که بتواند عالوه بر 
مسائل قانونگذاری، موجب وحدت شود و با 
انتخاب نخست وزیر و ورزا، موجب آرامش 
مردم شوند. آرامش دادن در آن زمان موضوع 
بسیار مهمی بود. همه مسؤوالن در آن زمان 
مجاهدین  تالش های  تا  می کردند  سعی 
خلق برای برهم زدن آرامش در کشور را 
خنثی کنند. در آن زمان مجاهدین خلق هر 
کاری برای برهم زدن آرامش و امنیت انجام 
می داد و هر روز با یک ترور چه مقام رسمی و 
چه مردم عادی از سوی آنها – از خرداد 60 
تا آخر آن سال - روبه رو بودیم. فرض کنید، 
در شهریور سال 60 که من از مجلس به قوه 
قضاییه رفته و دادستان کل انقالب شدم، 
مجاهدین خلق فقط در همان ماه حدود 
500 نفر را ترور کردند. با هماهنگی که در 
کشور صورت گرفت - که آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی و همچنین آیت اهلل خامنه ای 
پس از ریاست جمهوری شان در آن دخیل 
بودند – توانستیم اندک اندک آرامش را 
به کشور برگردانیم. در آن زمان آیت اهلل 
خامنه ای ترور شده بودند و ما برای تشکیل 
جلسات شورای امنیت کشور نزد ایشان 

می رفتیم.
  چه کسانی در آن جلسات شرکت 

می کردند؟
آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس، 
من به عنوان دادستان کل انقالب، آیت اهلل 
موسوی اردبیلی به عنوان رئیس شورای 
عالی قضایی، حاج احمد آقا از طرف بیت 
امام و آقای میرحسین موسوی به عنوان 
نخست وزیر و برخی از وزرا در آن جلسات 
تصمیمات  تمامی  و  می کردند  شرکت 
درخصوص مسائل امنیتی گرفته می شود. 
مربوطه  وزرای  تناسب  به  جلسه  هر  در 
هم  نبوی  بهزاد  آقای  می کردند.  شرکت 
چون از افراد نزدیک به شهید رجایی و مشاور 
ایشان بود و در اطالعات نخست وزیری هم 
حضور داشت، در اکثر این جلسات حضور 
به  رضایی  محسن  آقای  گاهی  می یافت. 
عنوان فرمانده کل سپاه می آمد. رئیس کل 
شهربانی هم می آمد. در آن جلسات، آقای 
هاشمی هم فکرش و هم مدیریتش بسیار 
مؤثر بود. به غیر از حاج احمد آقا، گاهی 
آن  در  شده  مطرح  تصمیمات  و  مسائل 
جلسات از طریق آیت اهلل هاشمی به اطالع 
حضرت امام می رسید یا اگر قرار بود سؤالی 

شود ایشان این نقش را ایفا می کرد.

از ترور شهیدان رجایی و    بعد 
عنوان  به  موسوی  میرحسین  باهنر، 
نخست وزیر از سوی مجلس رأی آورد. 
هاشمی  آیت اهلل  انتخاب،  این  در  آیا 
از آقای  ایفای نقش کرد؟ چون قبل 
و  والیتی  آقایان  نام های  موسوی، 

غرضی مطرح شده بود.
نام آقای غرضی فقط مطرح شده بود 
به صورت  آقای والیتی هم هیچ وقت  و 
رسمی به مجلس معرفی نشد چون براساس 
استمزاج صورت گرفته در مجلس، ایشان 
از رأی الزم برخودار نبود. درخصوص آقای 
موسوی، مسلماً آقای هاشمی راغب بود. 
حتی وقتی آیت اهلل خامنه ای میرحسین 
راغب  ایشان هم  را مطرح کرد،  موسوی 
بودند. موسوی، فرد قابل اعتمادی بود و 
در حزب جمهوری اسالمی عضو شورای 
مرکزی بود. نظر حزب هم به میرحسین 
موسوی بود. الزم بود فردی حزبی عهده دار 
افراد  قبول  مورد  که  شود  نخست وزیری 
غیرحزبی هم باشد. میرحسین موسوی از 
زمان شهید بهشتی، دبیر حزب جمهوری 

اسالمی بود.
  چقدر انتخاب میرحسین موسوی 
توانست آن آرامش را در کشور حاکم 

کند؟
میرحسین موسوی از بهترین انتخاب ها 
بود. شرایط جنگی در کشور حاکم بود. او 
در میان سپاهیان، جوانان و دانشگاهیان 
فرد  ایشان  داشت.  محبوبیت  بسیار 
البته  می شد.  محسوب  شناخته شده ای 
ایشان مخالفانی داشتند. در حزب جمهوری 
راست  داشت؛  وجود  گروه  سه  اسالمی، 
میرحسین  که  مؤتلفه ای ها  مانند  سنتی 
موسوی را قبول نداشتند اما دو گروه دیگر به 
موسوی گرایش داشتند. یک گروه ، نیروهای 
افرادی  دیگر،  گروه  و  بودند  امامی  خط 
تعدادشان  بودند که  آقای جاسبی  مانند 
کم بود. میرحسین موسوی در حزب رأی 
خوبی داشت و امام و حاج احمد آقا هم نظر 
مساعدی به ایشان داشتند. آقای هاشمی 

هم آقای موسوی را قبول داشت.
  چقدر موسوی به عنوان رئیس 
رئیس  عنوان  به  هاشمی  و  دولت 

مجلس با یکدیگر هماهنگ بودند؟
بی دریغ  حمایت های  امر  ابتدای  در 
آیت اهلل هاشمی در موفقیت دولت کمک 
بزرگی بود. اگر آقای هاشمی در رأس مجلس 
نبود، بی تردید میرحسین موسوی هم در 
جامعه، هم در مسائل اقتصادی و هم در اداره 
جنگ موفقیتی نداشت. می دانید که جناح 
راست سنتی و برخی از روحانیون آن زمان 
به شدت با برنامه ها و رویکردهای اقتصادی 
هاشمی  آیت اهلل  اما  بودند  مخالف  دولت 
میرحسین  برنامه های  با  امام  حضرت  و 
موسوی موافق بودند زیرا در حال جنگ 
بودیم و بخش عمده ای از درآمدها و منابع 
ما صرف جنگ می شد – در حالی که در 

تحریم هم بودیم – و با ما باید با کمترین 
اداره می کردیم.  را  منابع کشور  و  درآمد 
کوپن  مانند  خود  برنامه های  با  موسوی 
دادن موجب ایجاد یک رضایت نسبی در 
جامعه شده بود و سبب شد تا کشور خوب 
اداره شود. اگر موسوی آن روحیه مردمی را 
نداشت و همکاری و هماهنگی های الزم را 
با آقای هاشمی و بیت امام نداشت، بی تردید 

نمی توانست موفق شود.
و   60 سال  در  ترورها  تشدید    
همچنین شرایط جنگ موجب محدود 
شدن فضا و تشدید فضای امنیتی در 
کشور شد. با توجه به اینکه شما در آن 
زمان دادستان کل انقالب بودید، آیا 
آقای هاشمی توصیه خاصی برای حفظ 
پاسداشت  یا  افراد  خصوصی  حریم 
داشتند؟  جامعه  قانونی  آزادی های 
از این جهت این مسأله را می گویم که 
از  هاشمی  می گویند  فالحیان  آقای 

همان ابتدای انقالب لیبرال بود.
آقای هاشمی لیبرال نبود بلکه مسلمان 
واقعی بود. مسلمان واقعی معتدل است. 
آقای هاشمی شاگرد تمام عیار امام بود. 
مجدداً  من  که   – مجلس  سوم  دوره  در 
نماینده مجلس شده بودم – درگیری های 
چپ و راستی های دیروز یا اصالح طلبان 
بود.  گرفته  شدت  امروز  اصولگرایان  و 
را  همه کرسی ها  تهران  در  اصالح طلبان 
فتح کرده بودند و فقط یکی، دو نفر از جناح 
راست از تهران توانستند وارد مجلس شوند. 
به  ما  می گفت  من  به  نوری  ناطق  آقای 
صورت ناپلئونی وارد مجلس شدیم. آن موقع 
امام کشور را به درستی اداره می کردند. 
مجمع روحانیون از جامعه روحانیت جدا 
شد. امام در این باره خط اعتدال را گرفت و 
گفت هم شما باشید و هم آنها. جانب یک 
تا  ایشان تالش می کردند  نفر را نگرفت. 
جانب همه گروه ها را بگیرند و درصدد حذف 
کسی نبودند. سعی می کردند تا تعادل را در 
جامعه را حفظ کنند. حضرت امام در برابر 
همه گروه ها حتی گروه هایی که محارب 
شدند و علیه نظام جمهوری اسالمی اعالم 
مجاهدین  مانند  دادند،  مسلحانه  جنگ 
خلق، درصدد حذف نبودند و درصدد جذب 
آنها بودند. ایشان در سال 58 در قم با سران 
در  امام  کردند. حضرت  دیدار  مجاهدین 
این باره به من فرمودند با آنها دیدار کردم تا 
آنها اگر حرفی دارند به من بگویند و من اگر 
حرفی دارم، به آنها بگویم تا آنها بعداً نگویند 
که ما قصد دیدار داشتیم اما اجازه دیدار 
پیدا نکردیم. امام در آن دیدار به آنها گفتند 
که اسلحه را زمین بگذارید و کار سیاسی 
بکنید. بعد از درگیری های مسلحانه که در 
هنگامه جنگ بود و بعد از ترورها و کشتاری 
که مجاهدین خلق به راه انداخت، حضرت 
امام فرمان هشت ماده ای را صادر کرد که 
بهترین دفاع  از حقوق شهروندی و حقوق 
شخصی و فعاالن سیاسی بود. متأسفانه 
دهه 60 مظلوم واقع شده است. در آن زمان، 
مسؤوالن ما از حضرت امام تا نمایندگان 
حفظ  درصدد  و  بودند  مردم گرا  مجلس، 
نظر  نمی خواستند  و  بودند  مردم  حقوق 
خود را بر دیگران تحمیل کنند. اینکه امروز 
جویای  منتظری  آیت اهلل  که  می شنوید 
احوال زندانیان بود، به خاطر آن بود که 
واقعاً کسی نمی خواست حقی از کسی ضایع 
شود. ایشان هیأت هایی را تشکیل دادند 
که امام آنها را تأیید کردند و من به عنوان 
دادستان کل انقالب با آن هیأت ها به برخی 
از زندان های سراسر کشور رفتیم و کسانی 
که به نظر ما بی گناه بوده یا مستحق تخفیف 

بودند را معرفی کردیم. ایشان هم نامه ای 
به امام نوشتند و امام با درخواست ایشان 
آیت اهلل  نزد  گاهی  من  کردند.  موافقت 
خامنه ای می رفتم و ایشان همواره به من 
حفظ  زندانیان  حقوق  می کردند  توصیه 
دادستان  می گفتم  ایشان  به  من  شود. 
تهران آقای الجوردی است و شهید بهشتی 
ایشان را آورده و مورد اعتماد شورای عالی 
قضایی است. با شما هم هم حزبی و همراه 
است. ایشان گفتند آقای الجوردی را قبول 
دارم و به ایشان هم می گویم ولی خودت هم 
آنجا باش و نظارت کن. آقای هاشمی جدا 
از این موارد نبود و همواره بر حفظ حقوق 
سعی  ایشان  می کرد.  تأکید  شهروندی 
می کردند تا تعادل و اعتدال در کشور حفظ 

شود.
  یکی از اقدامات امام در سال های 
مجمع  تشکیل  حیات شان،  پایانی 
که  بود  نظام  مصلحت  تشخیص 
آیت اهلل هاشمی تا پایان عمر ریاست 
آن را برعهده داشتند. آقای هاشمی 
در تشکیل این نهاد چه نقشی را ایفا 

کردند؟
تشخیص  مجمع  تشکیل  داستان 
نمایندگان  که  بود  این  نظام  مصلحت 
دنبال  را  مردم  خواسته های  مجلس، 
تصویب  قانون  صورت  به  و  می کردند 
می کردند. این خواسته ها و قوانین گاهی 
قانون  مثاًل  نبود.  فقه سنتی هم راستا  با 
قانون  نبود.  هم راستا  سنتی  فقه  با  کار 
می شد  قائل  را  حقوقی  کارگر  برای  کار 
در حالی که فقیهان وقت شورای نگهبان 
از  مسائلی  می دادند.  کارفرما  به  را  حق 
این دست وجود داشت. مجلس قوانینی 
نگهبان  شورای  ولی  می کرد  تصویب  را 
به علت مغایرت با شرع مقدس آنها را رد 
می کرد. این مسأله از سال 63 تا 65 به اوج 
خود رسید. همیشه میان مجلس و شورای 
نگهبان چنین اختالفاتی وجود داشت تا 
آنکه آیت اهلل هاشمی مشکل پیش آمده 
و پیامدهای ناشی از این اختالف را با امام 
امام  شرایطی  چنین  در  کردند.  مطرح 
گفتند اگر شورای نگهبان مصوبه ای را رد 
کرد و مجلس به نظر خود اصرار داشت، 
اگر آن مصوبه مجدداً مطرح شد و رأی 
داشت،  همراه  به  را  نمایندگان  دوسوم 
شورای نگهبان حق رد کردن آن را ندارد. 
سپس امام گروهی را برای رسیدگی به 
این موضوعات تعیین کردند که آن گروه 
و هیأت، اساس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام را تشکیل دادند که شامل روسای 
شورای  اعضای  از  برخی  سه گانه،  قوای 
نگهبان، روسای کمیسیون های مجلس و 
وزرای مربوطه همان موضوع می شد. حاج 
احمد آقا هم شرکت می کرد ولی به فرمان 
امام حق رأی نداشت. در تجدیدنظر قانون 
نظام  اساسی، مجمع تشخیص مصلحت 
در قانون اساسی گنجانده شد و ترکیبش 

عوض شد.
 قباًل گفته بودید برخی از نیروهای 
آقای  سوم،  مجلس  در  امامی  خط 
هاشمی را اذیت کردند. داستان این 

اذیت کردن چست؟
که  می کردند  برخوردهایی  متأسفانه 
با  آقای هاشمی هم  البته  نبود.  دوستانه 
آنها برخورد می کرد. برخی دوستان تند 
بودند و نظرات تندی را مطرح می کردند. 
باالخره جوان بودند و با هاشمی تند رفتار 
می کردند ولی هاشمی معتدل بود. آقای 
هاشمی در دولت خود خیلی از خط امامی ها 
و اصالح طلبان مانند آقایان عبداهلل نوری، 

آقای هاشمی لیبرال نبود 
بلکه مسلمان واقعی بود. 

مسلمان واقعی معتدل 
است. آقای هاشمی شاگرد 

تمام عیار امام بود.
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و  معین  مصطفی  خاتمی،  سیدمحمد 
حسین کمالی را به دولت برد یا در دولت 
نگه داشت. از طرفی، آقای هاشمی جمع 
دوستانه ای را از نیروهای خط امامی برای 
مشورت در امور تشکیل داده بود که شامل 
بیات زنجانی، آقای موسوی  من، آیت اهلل 
الری، آقای نجفقلی حبیبی و چند نفر دیگر 
می شد. آقایان خاتمی، نوری و کمالی هم از 
دولت در این جمع حاضر می شدند و جلساتی 
را به صورت هرچند هفته یک بار با آیت اهلل 
هاشمی برگزار می کردیم. این جلسات برای 
تلطیف فضای بین مجلس و دولت فعالیت 
می کرد. بگومگوها و اذیت کردن هایی که 
گفتم از آنجا شروع شد. روزنامه سالم هم 

خیلی با آقای هاشمی برخورد می کرد.
آقای  که  فهمیدید  زمانی  چه   
برای  کاندیداتوری  قصد  هاشمی 
دوره  پایان  از  پس  جمهوری  ریاست 

آیت اهلل خامنه ای را دارند؟
این موضوع از ابتدا مطرح بود. برخی ها 
کاندیدای  آقا  احمد  حاج  می گفتند 
ریاست جمهوری شود. البته امام همیشه به 
اعضای بیت و خانواده خود تذکر می دادند 
که وارد کارهای اجرایی نشوند. عالوه بر آن، 
همسر امام نیز مخالف کاندیداتوری حاج 
احمد آقا بود و به ایشان گفته بود اگر کاندیدا 
شوی، حاللت نمی کنم. البته حاج احمد 
آقا از ابتدا مخالف بودند ولی با این سخن 
مادرشان، مخالفت شان جدی شد و دیگران 
هم  بی خیال شدند. هم در درون مجلس و هم 
در بیرون از مجلس، همه می دانستند که اگر 
آقای هاشمی رئیس جمهور شود می تواند 
کمک خوبی برای آیت اهلل خامنه ای باشند 
به مقام رهبری رسیده  تازه  ایشان  چون 
بودند. مرحوم امام نیز جمله ای را خطاب 
به آقایان خامنه ای و هاشمی گفته بودند 
مبنی بر اینکه مدامی که شما دو نفر با یکدیگر 
باشید، مشکلی برای کشور ایجاد نمی شود. 
از طرف دیگر، آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل 
یکدیگر  برای  خوبی  پشتیبانان  هاشمی 
بودند. آن زمان برخی تازه به دوران رسیده ها 
بخواهند  و  بکنند  شیطنتی  که  نبودند 
فاصله ای ایجاد کنند. هم جناح چپ و هم 
ایشان  جمهوری  ریاست  از  راست  جناح 

حمایت می کرد.
 در ابتدای دهه 70 شورای نگهبان 
انتخابات  در  هم  را  چپ  نیروهای 
انتخابات  در  هم  و  چهارم  مجلس 
کرد.  ردصالحیت  خبرگان  مجلس 
هیچ صحبتی با آقای هاشمی که در آن 

دوران بسیار قدرتمند بودند، نکردید تا 
مانع از این کار شوند؟

داستان از این قرار است که حدود 80 نفر 
از نمایندگان مجلس شوم از سوی شورای 
نگهبان در مجلس چهارم ردصالحیت شدند. 
نیروهای خط امامی در آن مقطع در مجلس 
از آقای هاشمی انتظار داشتند که ایشان پا 
جلو بگذارند و از اصالح طلبان دفاع کنند. با 
این حال، شورای نگهبان با عناوین مختلف 
افراد را ردصالحیت کردند. حتی بنده را با 
وجود آنکه دو دوره نماینده مجلس بودم، 
دادستان کل انقالب با دستور و حکم امام 
بودم، ردصالحیت کردند. من در مجلس 
سوم گفتم شما چند دقیقه مرا می خواستید 
و دلیل ردصالحیت را به من اعالم می کردید. 
با وجود گذشت سال ها از آن زمان هنوز 
دلیل آن اقدام را بیان نکردند. همچنین من 
به همراه آقایان عبایی و بیات زنجانی در 
قم به دیدار آیت اهلل هاشمی رفتیم و در این 
باره صحبت کردیم. ایشان گفتند آنها تند 
هستند که این به خاطر رفتار برخی از افراد 
در مجلس سوم بود. من به ایشان گفتم شما 
نباید رفتار چند نفر را به پای همه یک جریان 
بگذارید. آقای هاشمی در آن جلسه گفت 
مگر دوستان شما انگیزه هم برای من باقی 
می گذارند. البته آقای هاشمی همیشه کمک 
می کرد ولی در آن موضوع ایشان خوب به 

میدان نیامد و خوب کمک نکردند.
  اطالع  دارید آقای هاشمی در سال 

76 به چه کسی رأی داده است؟
نمی دانم.

 رفتارش هم مشخص نبود؟
آقای هاشمی، فرد سیاسی و مالیمی بود 
و به راحتی، مسائل درون فکر خود را عنوان 
نمی کرد. اما مسلم است، وقتی که شنید در 
خرم آباد، آرا نابود شده و گفته شد که چند 
برابر مردم رأی داده شده است، حتی برای 
کسانی که مرده بودند هم رأی درست کرده 
فرستاد  هواپیما  با  را  افرادی  فوراً  بودند، 
که جلوی اقدامات آنها را بگیرند و آن آرا را 
باطل کردند. آقای رحیمی که معاون اول 
احمدی نژاد بود، استاندار کردستان بود و او 
چنین اقداماتی کرده بود. آیت اهلل هاشمی 
در نماز جمعه خیلی جدی صحبت کرد. 
آقای  که  بگوییم  شاید  صحبت ها  این  با 
هاشمی، طرفدار آقای خاتمی است ولی در 

آن موقعیت این طور نبود. آقای هاشمی در 
حالت بیطرفانه مطالب را عنوان می کرد. او 
می خواست که انتخابات سالم باشد. اینکه 
ناطق نوری یا آقای خاتمی یا هر کس دیگری 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شد، برای 
او تفاوتی نداشت. به یاد دارم که از آقای ناطق 
نوری برای یک سخنرانی در دفتر تبلیغات 
اسالمی دعوت کرده بودند. این سخنرانی 
چند ماه پس از انتخابات سال 76 بود. یکی از 
طلبه ها به او گفت رأی شما را خورده اند. آقای 
ناطق به تندی گفتند که حرف بیجا نزن. رأی 
من همان هفت میلیون بود و با آرای آقای 

خاتمی 13 میلیون فاصله داشت.
هاشمی  آقای   78 سال  در    
شد.  ششم  مجلس  کاندیدای 
ایشان  به  حد  از  بیش  اصالح طلبان 
انتقاد کردند. آیا شما موافق کار آنها و 

آن انتقادات بودید؟
من موافق ایشان نبودم و آن انتقادات را 

هم قبول نداشتم.
 استدالل شما چه بود؟ خیلی ها 
می گفتند اگر هاشمی بیاید، عقب گرد 

صورت می گیرد.
خیر. می دانستم که آقای هاشمی همیشه 
جلوتر از روز است. اطالعات ایشان به روز 
بود. دارای فکر و ذهنی فعال بود. ضمن 
مالیم بودن، تحمل و حوصله جمع موافق و 

مخالفان را داشت.
 در سال 84 که هم آقای هاشمی 
و هم آقای کروبی و معین بودند، از چه 

کسی حمایت کردید؟
من در برابر اینها از آقای هاشمی حمایت 

کردم.
 با توجه به اینکه با آقای کروبی و 
آقای معین دوستی داشتید، از آقای 
هاشمی حمایت کردید. آیا صحبتی هم 
با آنها داشتید که از کاندیدا شدنشان 

منصرف بشوند؟
این موضوع جمعی بود. آقای کروبی از من 
ریش سفیدتر بود. این موضوعات و گالیه ها 
در درون ما وجود دارد اما عمل ما موجب 
شد که احمدی نژاد رأی آورد. آقای هاشمی 
انتخابات ریاست جمهوری،  اول  در مرحله 
هشت میلیون رأی آورد. آقای معین چهار 
و نیم میلیون رأی آورد. در همان حال و هوا، 
آقای کروبی هم بیش از چهار میلیون رأی 

آورد. آقای مهرعلیزاده هم حدود یک میلیون 
و نیم رأی آورد که جمعاً 18 میلیون و نیم 
رأی می شود. اگر این عزیزان با آقای هاشمی 
به مرحله دوم  انتخاالت  متحد می شدند، 
کشیده نمی شد که احمدی نژاد رأی بیاورد. 
درست است که در مورد احمدی نژاد، عده ای 
حرف های بی ربط زدند و غلو کردند و موجب 
رأی آوری او شدند و احمدی نژاد هم با دروغ 
خیلی کارها را انجام داد اما از این طرف هم 
ما در ارتباط با افراد خودمان اجماع نکردیم. 
البته همه خوب هستند. نمی گویم فرد بدی 
وجود دارد. همیشه به آقای کروبی ارادت 
داشته و دارم اما ایشان در آن موقع نباید در 
آقای  می شد.  کاندیدا  هاشمی  آقای  برابر 
معین هم نباید کاندیدا می شد. همه متوجه 
شده بودیم که این یک رقابت جدی است. 
اگر شخصی دیگری نبود و فقط آقایان کروبی 
و هاشمی بودند، این رقابت ایرادی نداشت اما 
وقتی رقابت جدی است، نباید آن رقابت را 
می کردند. آنها این موضوع را فهمیده بودند. 
عده ای هم تالش می کردند که هاشمی را 
شکست دهند. بعد هم نتیجه اش این چنین 

شد.
 هاشمی بعد از انتخابات سال 84 
خیلی مورد هجمه و حمله قرار گرفت. 
به نظر شما در حق هاشمی چه میزان 

ظلم شد؟
اینکه چقدر ظلم شده را من نمی توانم 
اینها مسائل سیاسی هستند ولی  بگویم. 
آن هجمه ها و حمالت به نفع مملکت نشد. 
در آن موقع اگر همه ما اصالح طلبان آقای 
هاشمی را تأیید می کردیم و ایشان رأی 
می آورد، کشور ما وضعیت خیلی بهتری 

داشت.
  از سال 88 آقای هاشمی از نماز 
جمعه کنار گذاشته شد. نظر شما در این 

باره چیست؟
کنار نگذاشتند، بلکه خودشان نیامدند. 
این یک مبارزه منفی بود و نباید هم می آمد. 
اگر می آمدند، عده ای آتش به اختیار بودند 
در  هاشمی  آیت اهلل  کنند.  خرابشان  که 
حرف های  نمازجمعه شان،  خطبه  آخرین 

خودشان را زد و دیگر نیامد.
به  ایشان  اگر  نمی کنید  فکر    
نمازجمعه می رفتند، می توانستند آن 
فضای التهابی را که در جامعه حاکم بود، 

بخواباند؟
قطعاً این کار را انجام می داد. تا حدی 
دیگران  و  معتدل  افراد  اصالح طلبان،  به 
راه می داد. در مجمع تشخیص مصلحت 
صحبت می کردند. او با همه کار می کرد 
اما در نماز جمعه دیگر نیامد. باید از ایشان 
عذرخواهی می شد. برای اینکه رفته بودند و 
نمازجمعه شان را خراب کرده بودند. حفظ 
نظم و انضباط نماز جمعه هم در اختیار 
ایشان که نبود که بخواهند جلوی اخالل ها 

را بگیرند.
در  هاشمی  آقای   92 سال  در    
برای  تغییر  و  روحانی  آقای  پیروزی 

جامعه تا چه میزانی تأثیرگذار بود؟
خیلی زیاد تأثیرگذار بود. آقای هاشمی 
و آقای خاتمی در اینکه اصالح طلبان اتفاق 
آرا داشته باشند و آقای روحانی رأی بیاورند، 
نقش به سزایی داشتند. البته آقای روحانی به 
عنوان یک شخصیت دارای آرایی بود. ولی این 

آرا، در حد رئیس جمهور کردن شان نبود.
از آقای  از حمایت خودتان    آیا 

روحانی پشیمان هستید؟
خیر. من از ایشان یک سال بزرگتر هستم. 
از ابتدای دوران طلبگی در قم با هم بودیم و 
سفرهایی را با یکدیگر داشته ایم. با یکدیگر 
با  هم  مجلس  در  هستیم.  دوست  خیلی 
یکدیگر بودیم. در زمانی که دادستان انقالب 
بودم، رفت و آمدهای خانوادگی داشتیم اما از 
زمانی که ایشان رئیس جمهور شده اند یک بار 
هم با ایشان تماس تلفنی نداشته ام. قصد این 
کار را هم ندارم چون مشغول به کار خود است. 
من هیچ استفاده خیری از اینها نمی کنم و 
نیازی هم به ایشان ندارم. اما مصلحت بود که 
آن زمان و این بار هم به ایشان رأی دادیم. در 
جلسات و مساجد همه جا گفتم که به ایشان 

رأی بدهند.
  به نظر شما اصالح طلبان تا کجا از 

حسن روحانی حمایت می کنند؟
باید اصالح طلب را معنا کنیم. اصالح طلب 
یعنی اینکه مصلحت جامعه را ببینیم. مصلحت 
ما این است که االن حمایت انتقادی داشته 
درست  کردن  حمایت  صددرصد  باشیم. 
نیست. حمایت انتقادی به این معناست که ما 
حمایت می کنیم اما نقد خودمان را هم داریم. 
اگر اشتباهی دیدیم، باید انتقاد کنیم و موقع لزوم 

و زمان حمایت، باید حمایت کنیم.

 مرحوم هاشمي وقتی كه 
شنید در خرم آباد، آرا 

نابود شده و گفته شد كه 
چند برابر مردم رأی داده 

شده است، حتی برای 
كسانی كه مرده بودند هم 
رأی درست كرده بودند، 
فوراً افرادی را با هواپیما 

فرستاد كه جلوی اقدامات 
آنها را بگیرند و آن آرا را 

باطل كردند

،،
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می خواهیم  کالم  شروع  برای   
هاشمی  آیت اهلل  مرحوم  از  خاطره ای 

رفسنجانی برایمان بگویید؟
خاطره به یادماندنی من از ایشان به زمانی 
بازمی گردد که با مرحوم رفسنجانی برای 
شرکت در کنفرانس گفتمان ادیان در کشور 
عربستان سعودی همسفر بودم. در افتتاحیه 
این کنفرانس ملک عبداهلل پادشاه عربستان، 
هاشمی  آیت اهلل  و  االزهر  دانشگاه  رئیس 
رفسنجانی سخنرانی کردند. سخنان جالب و 
مؤثر مرحوم رفسنجانی علیه اسرائیل و آمریکا 
مورد پسند تمامی مهمانان کنفرانس قرار 
گرفت. ایشان در این کنفرانس به ظرفیت های 
دین مبین اسالم و اشتراکات تمامی ادیان 
اشاره کردند و به پرداختن بر اشتراکات به 
جای اختالفات که هیچ سودی از آن تاکنون 

نبرده ایم، تأکید کردند.
اخالقی  مزیت های  شما  نظر  از   
چه  و  بود  چه  رفسنجانی  مرحوم 
ایشان  عملکرد  و  رفتار  به  انتقاداتی 

داشتید؟
اعتقاد من با استناد به حدیث »اذکروا 
موتاکم بالخیر« این است که گذشتگان را به 
خیر یاد کنیم. به ایشان انتقادی ندارم گرچه 
هیچ انسانی از انتقاد و عیب مبری نیست. 
جدای از انسان های خاص مانند حضرت 
رسول اکرم)ص( که جایگاه خاصی نزد خدا 
و مردم داشته اند، همه انسان ها نقاط ضعف و 
قوت دارند و از قانون انتقاد مستثنی نبوده و 

نیستند.
سیاست مرحوم رفسنجانی پس از دوران 
ریاست جمهوری به نحوی بود که باعث شد در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی تهران رأی 
نیاورند و علت این امر انتقاداتی بود که مردم به 
ایشان داشتند. مرحوم هاشمی رفسنجانی با 
تیزهوشی و وسعت نظر، سیاست خود را تغییر 
دادند و تغییر سیاست، ایشان را به جایی رساند 
که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رأی 
اول تهران را آوردند و این چرخش سیاسی 
که کار انسان های باهوش است، سبب شد 
که محبوبیت کسب کنند. محبوبیت ایشان 
به حدی رسید که حضور گسترده مردم در 
مراسم تشییع جنازه ایشان را به همراه داشت 
که این حضور نشان از تیزهوشی وی به عنوان 
تاریخ  سیاستمداران  مطرح ترین  از  یکی 
معاصر دارد در حالی که بسیاری از انسان ها با 
نقاط ضعف از دنیا می روند بدون اینکه تغییری 

خاص در رویه آنها ایجاد شود.
  از نظر شما بارزترین ویژگی مرحوم 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی چه بود؟
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به آزادی مردم 
در چارچوب قانون اساسی و شریعت اسالم 
تأکید داشتند و معتقد بودند نباید جلوی 
آزادی ها گرفته شود. ایشان با کوته نظری و 
تنگ نظری مخالف بودند و معتقد بودند باید 
به مردم آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی های 

مذهبی در چارچوب دین مبین اسالم داده 
شود.

در  رفسنجانی  مرحوم  دیدگاه    
در  دینی  اقلیت های  حضور  با  رابطه 

پُست های حکومتی چه بود؟
در دیداری که به همراه جمعی از علمای 
اهل سنت نقاط مختلف کشور با مرحوم 
مطرح  آزادی  مسأله  داشتیم  رفسنجانی 
شد. گرفتاری اهل سنت در تبعیض میان 
اقلیت های مذهبی و اقوام به جای اجرای 
موضوعات  از  دیگر  یکی  اساسی  قانون 
مطرح شده در دیدار با مرحوم رفسنجانی 
بود. ایشان در آن جلسه گفتند: »باید حق و 
حقوق اهل سنت داده شود و تبعیض نسبت 
هرگونه  ما  شود.  برداشته  سنت  اهل  به 
خدمتی که به اقلیت اهل سنت در ایران 
انجام دهیم این خدمت به اقلیت های شیعه 
در سایر کشورهایی که اکثریت آن اهل 
سنت است، خواهد شد و گویی این خدمت 

را به شیعیان جهان کرده ایم«.
در  آمده  وجود  به  تغییرات  همین 
سیاست ایشان و گفتن واقعیت ها و حقایق 
و اینکه برای منافع نظام جمهوری اسالمی 
جامعه  منافع  ایران،  مردم  منافع  ایران، 
شیعه در دنیا و برای مسلمانان چه باید 
کرد، دلیل محبوبیت مرحوم رفسنجانی 
بین مردم بود  و وفات ایشان مردم کشور را 

متأثر و نگران کرد.
هاشمی  آیت اهلل  دیدگاه   
بین  وحدت  موضوع  در  رفسنجانی 
شیعه و سنی چه بود و آیا تالشی برای 

اجرای این موضوع انجام دادند؟
ما در دولت جناب آقای روحانی با آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی دیدار و ارتباطات فراوانی 
داشتیم. همیشه به ایشان می گفتم با توجه 
به نفوذی که در این دولت دارند به رئیس 
جمهور توصیه کنند که به وعده های داده 

شده درباره اقوام و مذاهب رسیدگی و آنها را 
عملی کنند. حتی در برخی موارد از ایشان 
درخواست می کردم به محضر مقام معظم 
رهبری برسند و برای اهل سنت واسطه 
خیر باشند. همواره به مرحوم رفسنجانی 
تأکید کردم با توجه به جایگاهی که در پیش 
رهبر معظم انقالب دارند منشأ خیر شوند. 
خوشبختانه همیشه نظر و دیدگاه ایشان 

نسبت به اهل سنت دلسوزانه بود.
چه  تا  این چنینی  دیدگاه های   
میزان باید در جامعه نهادینه شود تا 
دیگر شاهد تکرار ماجرایی مانند سپنتا 

نیکنام در جامعه نباشیم؟
معتقدم در تمامی شرایط و احوال باید 
خواسته ملت دیده شود، شرایط ایران و جهان 
مورد توجه باشد و به نیازهای مردم رسیدگی 
شود. مرحوم رفسنجانی معتقد بود که نباید 
بین مذاهب و اقوام تفاوت قائل شویم چرا که 
این تفاوت ها سبب بروز مشکالتی در آینده 
خواهد شد. فرمان اخیر مقام معظم رهبری در 
خصوص عدم تبعیض در مذاهب می تواند در 
تمامی ارکان نظام، حیاتی و تأثیرگذار باشد. 
اگر این فرمان تاریخی عملی شود کشور از 

همه آسیب ها و آفت ها حفظ خواهد شد.
به  را  رفسنجانی  مرحوم  رفتار    
عنوان یك روحانی سیاستمدار چگونه 

می دیدید؟
سعه صدر، تحمل در برابر انتقاداتی که 
به ایشان می شد، صبر همیشگی، تحمل 
دیگران، خویشتن دار بودن و در عین حال 
که  بود  ویژگی هایی  از  بودن  واقعیت گرا 
دوراندیش  روحانی  یک  عنوان  به  ایشان 
و سیاستمدار داشت و همه ما نیز باید این 

ویژگی های رفتاری را داشته باشیم.
آیت اهلل  مرحوم  خطبه های  آیا   
جمعه  نماز  در  رفسنجانی  هاشمی 

ویژگی منحصر به فردی داشت؟

بزرگی  شخصیت  رفسنجانی  مرحوم 
بودند و انسان همان اندازه که بزرگ باشد 
سخنش هم بزرگ است. ایشان در سخنان 
خود همه چیز را می دیدند و سخنان مرحوم 
مسؤوالن  و  ایران  ملت  برای  رفسنجانی 
ایشان  سخنان  بود.  راهگشا  و  تأثیرگذار 
همیشه در خطبه های نماز جمعه فراجناحی 
و  نداشتند  خاصی  جریان  به  نگاه  بود، 
همه جریان ها را می دیدند و به آنها توجه 

می کردند.
 مرحوم رفسنجانی اصولگرا بود یا 

اصالح طلب؟
اصولگرای  یک  رفسنجانی  مرحوم 
اصالح طلب بودند. معموالً اکثر علما اصولگرا 
هستند. اصولگرایی روند خاصی دارد ولی 
ایشان در اصولگرایی خواهان اصالحات و 

تغییر در کشور بودند.
خبر فوت مرحوم هاشمی را چگونه 

دریافت کردید؟
خبر فوت ایشان برای من اصالً باورکردنی 
نبود. نکته جالب اینکه چند روز قبل از وفات 
مرحوم رفسنجانی از یکی از نزدیکان ایشان 
جویای احوال شدم و گفتند که پزشکی از 
خارج به ایران آمده و آیت اهلل رفسنجانی را به 
لحاظ چشمی معاینه کرده و گفته است هیچ 
مشکلی ندارد و سالم هستند. خبر فوت را که 
از طریق رسانه های مجازی دریافت کردم 
با آقای مرعشی تماس گرفتم و خبر را سؤال 
کردم که ایشان گریه کردند و من متوجه شدم 
که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درگذشته 

است.
مرحوم  ردصالحیت  از  پس   
رفسنجانی در سال 92 چه واکنشی 

نشان دادید؟
رفسنجانی،  آقای  ردصالحیت  از  پس 
در خطبه های نماز جمعه انتقاد کردم که 
ملت ردصالحیت شخصیتی مانند هاشمی 

از  ایشان  چون  نمی پذیرد  را  رفسنجانی 
در  هستند.  اسالمی  انقالب  سرمایه های 
پاسخ به هجمه ها علیه ایشان نیز می گفتم 
که ایشان یار امام و رفیق مقام معظم رهبری 
به  و همواره در مسائل مهم کشور  است 
بنیانگذار جمهوری اسالمی مشورت داده و 
نظرات ایشان مورد توجه بوده است. مرحوم 
رفسنجانی مشاور خاص رهبر معظم انقالب 
نیز بودند، برای انقالب زحمت کشیدند و به 
زندان رفتند. انتقادات نسبت به ایشان باید 
منصفانه باشد و همچنین احترام ایشان باید 

حفظ شود.
  مرحوم هاشمی یکی از منتقدان 
دولت های نهم و دهم بودند. شما در این 

باره چه نظری داشتید؟
نظر  و  دوراندیشی  با  رفسنجانی  آقای 
عمیق نسبت به مسائل، مانند دیگران به 
دولت نهم و دهم انتقاداتی داشتند که به این 
نتیجه رسیدیم که  ناراحتی و دغدغه ایشان 
درست بوده و دیگران هم این موضوع را تأیید 

کرده اند.
   نقش آیت اهلل در کاهش تنش میان 
ایران و کشورهای همسایه به خصوص 

عربستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب  نقش مرحوم رفسنجانی 
و مؤثر بود، به ویژه در زمان حیات ملک 
عربستان،  پادشاه  عبداهلل  ملک  عبداهلل. 
رفسنجانی  مرحوم  با  دوستانه ای  روابط 
تأثیرگذار  بسیار  روابط  این  و  داشتند 
هم  ما  و  رفته  عبداهلل  ملک  اکنون  بود. 
آقای هاشمی را از دست داده ایم و دیگر 
رفسنجانی  هاشمی  حد  در  شخصیتی 
که ارتباطی با حکومت عربستان داشته 
کنونی  شرایط  متأسفانه  نداریم.  باشد، 
هم شرایط مناسبی نیست و جهان اسالم 
و  ایران  بین  تنش  است.  متفرق  بسیار 
عربستان مشکالت جدی به وجود آورده 
است. انشاهلل خداوند فرجی بیاورد تا این 

مشکالت حل شوند.
  اگر مرحوم رفسنجانی در قید 
بین  تنش  می توانستند  بودند  حیات 

ایران و ریاض را کمتر کنند؟
به نظرم ایشان به عنوان یک شخصیت 
مؤثر و صاحب نظر و یک سیاستمدار مطرح 
می توانستند در حل مشکالت بین تهران و 

ریاض تأثیرگذار باشند.
 آیا حرف های ناگفته ای با مرحوم 
رفسنجانی داشتید که فوت ایشان مانع 

گفتنشان شد؟
تمامی حرف هایم را در مالقات هایی که با 
ایشان داشتم، زده ام. تمام حرف هایی که به 
صالح نظام، مردم و کشور ایران می دانستم، 
نه تنها مشکالت اهل سنت، بلکه مسائل و 
مشکالت جهانی را با ایشان مطرح می کردم و 
ایشان در بسیاری از موارد تأیید می کردند و در 

مواردی اندک هم می گفتند معذور هستیم.

مولوی عبدالحمید:

چرخش سیاسی مرحوم رفسنجانی 
علت اصلی محبوبیت وی میان مردم بود

،،
در آستانه سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به سراغ یکی از رهبران برجسته و مهم اهل سنت ایران رفتیم که نقشی بی بدیل میان مردم اهل سنت و سیستان و بلوچستان دارد. مولوی عبدالحمید بیش از دو دهه امام 
جمعه مسجد مکی زاهدان و رئیس دارالعلوم مکی است. تعامالت و روابط پر فراز و نشیبی با حاکمیت داشته و برآیند این روابط، تعامل و همزیستی مسالمت آمیز مردم شیعه و سنی منطقه است. مولوی عبدالحمید خاطرات زیادی از 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را بازگو کردند که حاصلش گفت وگویی جذاب شد. در این گفت  و شنود، زوایای پنهانی از آیت اهلل هاشمی از نگاه یکی از بزرگان اهل سنت آشکار می شود که تاکنون زیاد به آن پرداخته نشده است.
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  آشنایی شما با مرحوم هاشمی به چه 
زمانی بازمی گردد؟

شناخت و آشنایی من با آیت اهلل هاشمی به 
قبل از انقالب باز می گردد. البته این بدان معنی 
نیست که آشنایی دو طرفه باشد و هر دو یکدیگر 
را از قبل بشناسیم. در چندین جلسه ایشان را 
دیده بودم اما اصل آشنایی ما به بعد از انقالب 
بازمی گردد، به زمانی که ایشان رئیس مجلس و 
سپس رئیس جمهور شدند و طبیعی هم بود به 
واسطه مسؤولیتی که برعهده  گرفته بودم با ایشان 

ارتباط برقرار کنم.
مرحوم  با  شما  دیدارهای  اولین    

هاشمی کجا و به چه صورتی بود؟
بیشتر اوقات ایشان را در جلسات ستاد بسیج 
اقتصادی می دیدم و همین جلسات باعث آشنایی 
ما شد. زمانی که در دولت آقای باهنر مشغول به 
کار شدم، مرحوم هاشمی رئیس مجلس شورای 
اسالمی شدند و رفته رفته ارتباط ما شکل گرفت 
اما زمانی مراودات ما بیشتر شد که در دولت 

مهندس موسوی حضور یافتم.
گفت وگوهای ما با مرحوم هاشمی بیشتر 
در مورد لوایح که به مجلس فرستاده می شد یا 
سؤاالتی که پیش می آمد، بود. البته در برخی 
از مواقع هم پیش می آمد که در مورد مسائل 

خصوصی با ایشان صحبت کنم.
چگونه  و  کی  هاشمی  آیت اهلل   
پیشنهاد حضور در دولت و کابینه را به شما 

دادند؟
دیدارهای مختلفی بین ما صورت می گرفت 
تا اینکه سرانجام برای بار دوم آیت اهلل هاشمی به 
عنوان رئیس دولت انتخاب شدند. بعد از آن بود 
که پیشنهاد دادند ریاست سازمان تربیت بدنی 
و معاونت رئیس جمهور را برعهده بگیرم و انجام 

وظیفه کنم که بنده هم با کمال میل پذیرفتم.
 یکی از ویژگی های آیت اهلل هاشمی 
و  صنایع  بحث  به  ایشان  عالقه مندی 
پیشرفت آن بود. شما وزیر وزرات خانه ای 
بودید که اهمیت زیادی برای آن قائل بودند. 
با مرحوم هاشمی در بحث  ارتباط شما 

صنایع در چه زمینه هایی بود؟
آیت اهلل هاشمی در آن زمان مسؤولیت های 
مختلفی را برعهده داشت و با توجه به این امر با 
ایشان ارتباطات ما برقرار می شد. گفت و گوهای 
ما دارای محورهای مختلفی بود، اما بیشتر درباره 
جنگ، مجلس و مسائل جاری کشور بود. باالخره 
لوایحی در مجلس مطرح می شد که برای تصویب 
و پیگیری باید با ایشان صحبت و همفکری انجام 

می دادیم.
 آیت اهلل هاشمی، جانشینی فرمانده 
داشت.  برعهده  را  جنگ  در  قوا  کل 
نقششان را در زمان جنگ چگونه ارزیابی 
می کنید و اگر بخواهید تعریفی از شخصیت 

ایشان داشته باشید، چیست؟
آیت اهلل هاشمی از طرف امام، فرماندهی و 
مسؤولیت جنگ را برعهده گرفتند. در خصوص 
مسائل جنگ باید بگویم که مرحوم هاشمی به 
صورت کلی با ما گفت وگو می کرد. از تصمیماتی 
که در ستاد فرماندهی جنگ گرفته می شد هم آن 
زمان و هم امروز بی اطالع هستم اما اگر بخواهم 
آقای هاشمی را توصیف کنم باید بگویم ایشان 

دارای شخصیتی مثبت بود و همیشه سعی 
می کرد بهترین تصمیم را بگیرد.

 خاطره ای هست که بخواهید از زمان 
جنگ و مسؤولیت آیت اهلل هاشمی نقل 

کنید؟
ایشان با توجه به مسؤولیت های که داشت 
کمک های خود را به دولت و مدیریت جنگ 
می کرد. در زمان جنگ کار ها و مسؤولیت ها 
وضعیت متفاوتی داشتند و صنایع هم از این 
قاعده مسثتنی نبود. دو بحث جنگ و نیازهای 
جبهه در آن زمان مطرح بود که نیازهای جبهه از 
طریق صنایع سنگین تأمین و نیازهای جنگ از 
طریق فرماندهان و کانال های آنان تأمین و مطرح 
می شد. در سال 65 که در دولت مهندس موسوی 
مسؤول طرح های مهم انقالب بودم، الیحه ای به 
مجلس ارائه دادیم. به خاطر دارم ایشان با طیب 
خاطر این مسأله را دنبال کردند و به رغم اینکه ما در 
جنگ بودیم و کشور با مشکالت اقتصادی خرد و 
کالن دست و پنجه نرم می کرد اعتبار ارزی خوبی 
را برای طرح در نظر گرفتند که در مجلس هم 
تصویب شد و در بودجه آن هم سال ردیفی برای 

آن در نظر گرفته شد.
از  مردم  بین  هاشمی  مرحوم   چرا 
محبوبیت برخوردار بودند و در این چند 

سال اخیر این محبویت بیشتر شد؟
آقای هاشمی انسانی مثبت اندیش بود و 
همیشه فکر اعتالی کشور را در سر داشت. 
هنگامی هم که از کارهای اجرایی دور شدند، با 
فراغ بال سیاست های کلی را مورد رصد قرار دادند 
و بر امور جاری که در زمان داشتن مسؤولیت 
کمتر به آن پرداخته بودند، اشراف پیدا کردند. 
اما چرا محبوب شدند، باید بگویم زمانی یک گروه 
خاص به ناحق علیه ایشان دست به فراکنی زدند. 
مردم هم تشخیص دادند که چرا این گروه با آقای 
هاشمی ضدیت پیدا کرد و معتقدم همین امر 

باعث محبوبیت آیت اهلل هاشمی شد.
 شما در سال 80 برای ریاست جمهوری 
کاندیدا شدید و گفته می شد که کارگزاران 
این درست  از شما حمایت کرده است. 

است؟
خیر. کارگزاران از کاندیداتوری من در سال 80 
حمایتی نکرد و آن زمان این حزب از آقای خاتمی 

حمایت کرد.
 آیا با آیت اهلل هاشمی برای نامزدی 
ریاست جمهوری مشورت  انتخابات  در 

کردید؟
بدانم  نکردم که  ایشان مشورتی  با  خیر، 

نظرشان چیست.
 فکر می کنید اگر آیت اهلل هاشمی 
حضور داشتند نظرشان درباره نامزدی شما 

در انتخابات امسال چه بود؟
مخالتی  فردی  تصمیات  با  ایشان  اصوالً 
نداشتند و دخالتی هم نمی کردند که کسی نامزد 
شود و نشود. فکر می کنم اگر بودند تشویق هم 

می کردند.
  همان طور که اشاره کردید یك سری 
افراد بودند که به آیت اهلل هاشمی هجمه 

وارد می کردند. دلیل این رفتار ها چه بود؟
معموالً این رفتار ها و حرکات دلیل منطقی 
ندارد. یک عده ای را تحریک می کنند. افراد اصلی 

ممکن است مخالفت هایی داشته باشند اما یک 
گروه هایی را تحریک می کنند که این حرکات را 
انجام دهند و بعد هم تقبیح می کنند.بگذارید برای 
شما مثالی بزنم. مثالً حمله به سفارت انگلستان و 
عربستان را همه تقبیح می کنند ولی باالخره یک 
عده تصمیم این کار را گرفته بودند. این رفتار ها 
دلیل منطقی ندارد چون اگر داشتند که انجام 
نمی شد.  بعضی های جنجال و کارهای به اصطالح 

نامربوط را دوست دارند.
  فکر می کنید هدفشان چه بود؟

را  هاشمی  آقای  که  بود  این  هدف شان 
خاموش کنند و کاری که مدنظر خودشان است 
انجام بگیرد،  زیرا صدای آیت اهلل هاشمی همه جا 
شنیده می شد بنابراین وجود ایشان مانعی برای 

پیشبرد اهداف بعضی ها می شد.
موردی بوده که شما خودتان بخواهید 
قرار  هاشمی  آیت اهلل  از  دفاع  مقام  در 

بگیرید؟
اگر جایی صحبتی یا سخنرانی بوده است 
در حد خودم دفاع کرده ام اما معموالً این گونه 
صحبت ها در محافل خصوصی مطرح می شود 
و اگر حمایتی از طرف اشخاصی مانند من شود، 

چندان سر و صدا ندارد.
باید به یاد داشته باشیم زمانی که جنجال ها 
و اقدامات غیراصولی انجام می شود این داخل 
کشور نیست که فقط آسیب می بیند. به یاد داشته 
باشیم دشمن از این اختالف داخلی بهره برداری 

خود را می کند.
فضایی  در  سال 92  اصالح طلبان   
وارد کارزار انتخابات شدند که به نتیجه 
چندان امیدوار نبودند. آنها از آقای روحانی 
حمایت کردند و پیروز میدان شدند. در آن 
سال آیت اهلل هاشمی حضور داشت. فکر 

می کنید نقش ایشان در آن برهه چه بود؟
آقای هاشمی مثل برخی از شخصیت های 
دیگر تأثیر داشته اند. وقتی شخصی با سوابق و 
پیشینه مانند ایشان از شخصی حمایت می کند 
طبیعتاً کسانی که به او عالقه مند هستند حمایت 

را می پذیرند.
 رفتار آیت اهلل در جلسات هیأت دولت 

با افراد کابینه چگونه بود؟
ایشان اجازه بحث آزاد در همه زمینه های 
جلسه می داد.  افراد به راحتی نظرات خود را بیان 
می کردند و محدودیتی برایشان وجود نداشت. او 
به بحث ها با دیدگاه کار شناسی نگاه می کرد و افراد 
آزادی کامل داشتند. حتی برخی از مواقع مشاهده 
می کردیم که افراد به او به خاطر مخالفت هایی که 

داشت گاهی اوقات جسارت هم می کردند اما با 
این حال به راحتی اظهار نظر می کردند.

 آیت اهلل هاشمی ابتدا اصولگرا بود. چه 
اتفاقی افتاد که یك خط کشی بین ایشان و 

اصولگرایان صورت گرفت؟
اینکه چه کسی اصولگرا یا اصالح طلب است، 
تعریف دارد و یک طیف گسترده را دربرمی گیرد. 
 بعضی از افراد که خود را اصولگرا قلمداد می کنند 
در   همان گروهی قرار می گیرند که پیشتر اشاره 
کردم   یعنی همان کسانی که به مقابله با آیت اهلل 
هاشمی می پرداختند اما در مقابل هم هنوز 
بسیاری از اصولگرا ها از آقای هاشمی همچنان 

حمایت می کنند.
  چه اتفاقی افتاد که شما از کارگزاران 

جدا شدید؟
هیچ گاه دنبال نظام های حزبی نبوده و نیستم 
و به تفکر مستقل معتقد هستم. دلیل جدایی ام 
این بود که احساس می کردم استقالل فکریم 
دچار خدشه می شود لذا از ادامه همکاری با 

کارگزاران انصراف دادم.
  اما عده ای می گویند هاشمی طبا به 
خاطر نقش آیت اهلل هاشمی از حزب جدا 

شد؟
دلیل جدایی من از کارگزاران این نبود و 
اتفاقاً دالیلی دیگری داشت. در حزب کارگزاران 
چندین دیدگاه وجود داشت. به طور مثال تعدادی 
از افراد می گفتند هر چه آیت اهلل هاشمی بگوید 
ما بی چون و چرا باید انجام دهیم و در مقابل عده 
دیگری می گفتند در برابر دیدگاه های آقای 
هاشمی باید ایستادگی کنیم و نه بگوییم. چنین 
اختالف نظری در شورای مرکزی بود و چون دیدم 

وجود من الزم نیست دیگر ادامه ندادم.
 جایی از نقش خانم فائزه هاشمی 
در امور وزارت صحبت کردید. در این باره 

توضیح دهید.
ایشان رئیس شورای همبستگی کشورهای 
اسالمی بودند و این مؤسسه را به وجود آورد. 
خانم هاشمی بسیار فعال بود و حتی در این زمینه 
چند دور مسابقات بین بانوان کشورهای اسالمی 
برگزار کردند اما بعد از کنار رفتن ما و مشکالتی 
که در دوره آقای احمدی نژاد پیش آمد، شورای 
همبستگی منحل شد یا نگذاشتند فعالیت کند 

که خانم هاشمی هم از آنجا رفت.
آقای  دوره  در  چرا  شما  نظر  به    
احمدی نژاد برخی از امور مانند فعالیت 

احزاب منحل شد؟
تیپ فکری و رفتارشان این گونه بود. باید از 

خودشان سؤال کنید.
 آیا کسی می تواند نقش آقای هاشمی 
را در کشور تکرار کند، مثالً آقای ناطق 

نوری؟
هرکسی ویژگی هایی دارد و نمی توانیم بگوییم 
افراد کپی یکدیگر شوند. افراد در کشور نقش های 
مختلفی را ایفا می کنند. اینکه حاال مثالً بگوییم 
آقای ناطق مثل آقای هاشمی شود، چنین چیزی 
نخواهد شد. هر شخصی می تواند نقش خود 
را برعهده بگیرد و به هر حال انشاهلل مثل آقای 

هاشمی پیدا شود.
  فکر می کنید اگر آقای ناطق نوری 
به عرصه اجرایی کشور بازگردد با توجه 
به اتفاقاتی که افتاد و دلخوری ایشان از 
اصولگرایان، به کدام سمت گرایش پیدا 

کنند؟
نوری   همان موقع می گفتند  ناطق  آقای 
یک اصولگرا هستند.  من هم اصولگرا هستم اما 

معتقدم ایشان فراجناحی عمل می کند.
  آیت اهلل هاشمی بعد از مدت ها دیگر 
نگرفت.  قرار  جمعه  نماز  تریبون  پشت 
دوری ایشان از این معقوله را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ظاهراً تخشیص خودشان بود که دیگر پشت 
تریبون نماز جمعه قرار نگیرند. ببنید رفتار ها در 
کشور ما اصل و مبنای درستی ندارد. متأسفانه 
یک گروهی در اصفهان علیه آقای طاهری شلوغ 
کردند یا در قم علیه الریجانی. شاید ایشان بیشتر 
دلش می خواست در کشور آرامش وجود داشته تا 
این تضاد ها باشد و به همین دلیل ترجیح دادند که 

دیگر به نماز جمعه نروند.
  سال 84 آقای احمدی نژاد و آیت اهلل 
هاشمی به دور دوم راه پیدا کردند.  به نظر 

شما چرا شهردار تهران انتخاب شد؟
رفتار مردم در رأی دادن قابل پیش بینی 
نیست. به نظر من یکی از دالیل این بود که آقای 
احمدی نژاد تظاهراتی می کرد که مردم احساس 
را  مشکالت  و  مسائل  برایشان  او  می کردند 
می تواند حل کند، در حالی که من بار ها گفتم این 
جور مسائلی که در ایران داریم به این طریق حل 

شدنی نیست.
 دور اول می گوییم که مردم شناختی از 
آقای احمدی نژاد نداشتند و رأی دادند. در 
سال 88 چطور، فکر می کنید چرا ایشان 

دوباره رأی آوردند؟
معتقدم این اصل برای هر دوره صدق می کند. 
اطالعات مردم مگر اضافه شده؟ مردم چقدر 
روزنامه می خوانند؟ به نظر من چیز قابل توجه ای 
رخ نداده که مردم بخواهند تغییر رویکرد دهند. 

مردم سال 88   همان مردم سال 84 بودند.
  از فوت آقای هاشمی چگونه مطلع 

شدید؟
این خبر را در اخبار شنیدم. بعد هم دوستانی به 

من تلفن کردند و خبر را گفتند.
  مطلبی مانده است که بخواهید درباره 

آیت اهلل هاشمی بیان کنید؟
باید بگویم آقای هاشمی یک رئیس جمهور 
مؤلف،  مبتکر و پیگیر بودند و این چیزی است که 
ما در حال حاضر به آن نیاز داریم. باید این صفات در 

خدمتگذاران مردم نهادینه شود.

سید  مصطفي هاشمي طبا:

هاشمي، مثبت انديش بود و اعتالي ايران را آرزو داشت ،،
یك سال از درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی می گذرد، مردی که به تعبیر برزگان عرصه سیاست »امیرکبیر« زمان خودش بود،  کسی که توسعه و سازندگی را اولویت اول قرار داد و تا زمانی که مسند امور را در دست داشت دست از 
هدفش نکشید. به زعم کسانی که آیت اهلل را می شناختند در سال های آخر حیات هر کسی جای او بود از دست تهمت و تخریب عده ای که قصد داشتند زحمات او را برای انقالب و کشور به زیر سؤال ببرند، لب شکوایه می گشود اما او صبوری 

را در مقابل آنها پیشه کرد و تا روز آخر حیاتش چیزی بر زبان نیاورد.سیدمصطفی هاشمی طبا، از اعضای دولت سازندگی است و اعتقاد دارد آیت اهلل هاشمی شخصیت منحصر به فردی داشت و  تکرار چنین فردی غیرممکن است.
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ويژه نامه نخستین سالروز درگذشت
 آيت اهلل هاشمي رفسنجاني        

www.ilna.irخبرگزاري كار ايران)ايلنا(

  آشنایی شما با آقای هاشمی به چه 
زمانی برمی گردد؟

قبل از انقالب آقای هاشمی را می شناختم. از 
وقتی دانشجو شدم از روحانیونی بود که همواره 
همراه امام بودند و بخشی از برنامه های امام از 
طریق ایشان در ایران اجرا می شد. بعد از انقالب 
هم طبیعتاً در کارهای اجرایی همیشه حضور 

داشتند و دارای مسؤولیت بودند.
اگر اشتباه نکنم روز اول آشنایی نزدیک و 
دیدارم با آقای هاشمی به سال 1360 برمی گردد. 
در دوره جدید وزارت علوم که من مسؤولیت 
پذیرفتم بحث جدی ما توسعه کمی و کیفی 
آموزش عالی کشور بود. آن زمان 175 هزار 
دانشجو داشتیم و هر شاخصی را که مطرح 
می کردیم احساس می کردیم باید چندین برابر 
توسعه پیدا کند. از طرفی هم بحث مدرک زدایی 
مطرح بود و ما تعداد زیادی از مراکز آموش عالی 
را که کیفیت نداشتند، منحل کرده بودیم. در 
دهه 50 مراکز آموزش عالی زیادی ایجاد شده 
بودند که حداقل کیفیت را نداشتند و به همین 
دلیل منحل یا در مؤسسات دیگر ادغام شدند. 
برنامه این بود که جوانان کشور را خیلی به 
سمت مدرک گرایی هدایت نکنیم و به سمت 
کارآمد کردن آنها و افزایش توانایی شان برویم. 
علوم در شهریور سال  وزارت  در تشکیالت 
60 دفتر آموزش های آزاد را دیدیم که بیاییم 
دوره های کوتاه مدت تخصصی را بدون مدرک 
رسمی بگذاریم. چند نفری در زمان وزارت 
آقای نجفی این مسأله را به آقای هاشمی مطرح 
کردیم و گفتیم ما این راهبرد را داریم چون قابل 
پیش بینی بود که با منابع دولتی نمی توانیم 
توسعه جدی رسمی داشته باشیم. آن زمان 
مشکل جدی ما فضای فیزیکی بود و اغلب 
واحد هایی که منحل کرده بودیم اماکنی که 
در اختیارشان بود، استیجاری بود یا متعلق به 
نهادهایی بود که پس گرفته بودند. اولین بار بحث 
جدی حمایت آقای هاشمی و کل دولتمردان 
آموزش های  به سمت  جوانان  تشویق  برای 
آزاد مطرح شد که کشور به این دانش ها به ویژه 
تربیت کاردان بسیار احتیاج داشت. ایشان توجیه 
شدند و نتیجه صحبت ما با آقای هاشمی و نتیجه 
صحبت ایشان در نماز جمعه تهران در نهایت 
دانشگاه آزاد شد که در بحث اولیه دانشگاه آزاد 
هم مقابله با مدرک و موضوع مدرک زدایی مطرح 
شد. در نهایت دانشگاه آزاد توسعه خوبی با کمک 
مردم پیدا کرد. می توان گفت اولین مالقات 
رسمی و مستقیم من با آقای هاشمی در مورد 

دانشگاه آزاد و بحث آموزش عالی بود.
 به دانشگاه آزاد اشاره کردید. واقعاً بعد 
از رحلت آقای هاشمی در پی هاشمی زدایی 

از این دانشگاه هستند؟
این تلقی خیلی ها است و به نظرم به جای 
ارزیابی این چنینی باید به مدیریت دانشگاه آزاد 

و هیأت امنای آن تذکر داده شود که دانشگاه آزاد 
میراث آقای هاشمی است و ایشان هم خیلی 
برای این دانشگاه مایه گذاشت. اگر به دهه 60 
برگردیم، بعد از تشکیل دانشگاه آزاد اختالف 
جدی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد برای اخذ 
مجوز برای برخی رشته ها و روند برخی فعالیت ها 
پیش آمد و انصافاً آقای هاشمی مایه می گذاشت. 
حتی آقای هاشمی زمانی که رئیس جمهور هم 
بود در اختالف های بین وزارت علوم و دانشگاه 
آزاد عموماً نظرش با نظر دانشگاه آزاد یکی بود، 
یعنی کسانی که امروز مسؤولیت دانشگاه آزاد 
را در سطح کالن برعهده دارند باید از میراث 
گرانسنگ آقای هاشمی مراقبت کنند و رفتار 
و کردار و عملکردشان طوری باشد که همیشه 
احساس شود آیت اهلل هاشمی در دانشگاه آزاد 

حضور دارد.
  بعد از رحلت آقای هاشمی تذکری 
در این رابطه به مسؤوالن دانشگاه آزاد 

دادید؟
تذکر رسمی ندادم ولی به شکل خصوصی 
مواضع خود را گاهی تندتر از این هم مطرح کردم.

  به خود آقای والیتی این مواضع را 
گفته اید؟

خیر. با آقای والیتی تاکنون در این باره 
صحبتی نداشتم چون ایشان هیچ وقت در این 
موضوع از من نظری نخواستند و من هم نظری به 

ایشان نداده ام.

  چگونه از خبر فوت آقای هاشمی 
مطلع شدید؟

عالی  شورای  جلسه  ما  زمان  آن 
وسط  داشتیم.  اصالح طلبان  سیاست گذاری 
جلسه آقای مرعشی بلند شد رفت با تلفن 
صحبت کرد و برگشت. حدود ساعت 17 و 
30 دقیقه بود. به من گفت که می گویند آقای 
هاشمی در استخر سکته کرده و حالش بد شده 
و ایشان را به بیمارستان شهدای تجریش برده اند 
و از من اجازه خواست که از جلسه به بیمارستان 
برود و رفت. ما هم نگران شدیم. از آن لحظه زمزمه 
و پچ پچی در جلسه شورای عالی سیاست گذاری 
افتاد و بعد از 20 دقیقه دوستان گفتند این خبر 
جدی است و گویا آقای هاشمی سکته کرده 
است. همه دوستان نگران بودند. ما هم جلسه را 
نیمه کاره تعطیل کردیم چون دوستان عالقه مند 
بودند که به بیمارستان مراجعه کنند. ما هم در 
مسیر بیمارستان بودیم که متأسفانه خبر فوت 

ایشان را دریافت کردیم.
  بعد از فوت آقای هاشمی شاهد بودیم 
از رحلت  قبل  روز  تا  که  صداوسیمایی 
ایشان هجمه هایی را علیه ایشان داشت، 
رویه ای  و  داد  موضع  تغییر  یك باره  به 
متفاوت از گذشته را در پیش گرفت. همان 
روزها هم این مسأله تعجب خیلی ها را 
برانگیخت. نظر شما در مورد این عملکرد 

دوگانه چیست؟

صداوسیما باید خود را رسانه ملی بداند 
نه رسانه یک جریان و گروه خاص و باید در 
چارچوب منافع ملی و سیاست های کلی نظام 
حرکت کند. این اشکال را متأسفانه صداوسیما 
در مقاطع مختلف داشته است. البته شدت و 
ضعف دارد و در مقاطعی آن طور که باید و شاید 
خبرهای مربوط به شخصیتی مثل آقای هاشمی 
را منعکس نمی کرد. آقای هاشمی در همه 
مقاطع جزو سران تأثیرگذار کشور بود و باید 
اخبار مربوط به ایشان را درست پوشش می دادند 
که این کار را در مقطعی انجام ندادند و یک دفعه 
هم مواضعشان عوض شد. اگر رفتار و کردار 
صداوسیما در رابطه با شخص آقای هاشمی را 
خود صداوسیما تحلیل کند به نظرم به نتیجه 
خوبی خواهد رسید که برای شخصیت های 
بزرگ دیگر این اشتباه را تکرار نکند. نمی شود در 
زمانی که این شخصیت ها در قید حیات هستند 
و مؤثر هستند بایکوت خبری شوند و بعد از 
فوتشان آنها را در خبرها به عرش خدا ببریم. این 
خیلی بد است و مردم هم از این عملکرد راضی 
نیستند. شخصیت های ما تا وقتی هستند باید 
قدرشان را بدانیم و به آنها احترام بگذاریم. اینکه 
بعد از فوت، از زحمات ایشان در رسانه ملی تقدیر 
شد و اخبار ایشان را پوشش دادند جای تشکر 
دارد. قطعاً اگر به همان مسیر گذشته خودشان 
ادامه می دادند خیلی بدتر می شد. حقیقتاً با 
آن حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر 

و مراسم های ترحیم هم صداوسیما مجبور 
بود اخبار آن را پوشش بدهد ولی بهتر است 
صداوسیما رفتار 10 ساله اخیر خود را درباره 
آقای هاشمی تحلیل کند. فکر می کنم در این 
رابطه به نتیجه خوبی می رسند که این رفتارها را 

برای دیگر بزرگان تکرار نکنند.
  آقای هاشمی از شخصیت هایی بود که 
بیشترین هجمه را در این سال ها متحمل 
شد، با این حال در چند سال آخر حیاتشان 
این  بودند.  محبوبیت زیادی پیدا کرده 
محبوبیت ها در کنار این هجمه ها ناشی از 

چه بود؟
طبیعی است افرادی که تأثیرگذار هستند 
باید آماده هر گونه هجمه هم باشند. قرار نیست 
این افراد تصمیمی بگیرند یا اظهارنظری کنند 
که همه با آن 100درصد موافق باشند، بنابراین 
شاید می توان گفت هجمه ها با تأثیرگذاری 
واقعیت  این  متأسفانه  است.  متناسب  افراد 
جامعه ماست و نشان می دهد که ما روی اخالق 
و فرهنگ خیلی کم کار کرده ایم. انتظار نداریم 
در یک جامعه اسالمی این شیوه عمل شود که 
به خدوم ترین افراد هجمه وارد شود. این واقعیتی 
است که باید بپذیریم. آقای هاشمی همیشه 
نگاهش به مسائل نگاهی ملی بود، به خصوص 
شاید در این دهه اخیر خیلی فراجناحی حرکت 
می کرد و شاید مهم ترین دغدغه اش منافع ملی 
بود و موضع گیری ها و سکوت و تحملش را در 
این مسیر ارزیابی می کنم. این مسیر هم به مذاق 
برخی افرادی که آقای هاشمی را منسوب به خط و 
جریان خود می دانستند، خوش نمی آمد. ایشان 
با هوشیاری و تیزهوشی که داشت می خواست 
خود را فراتر از دو جریان اصلی کشور تعریف کند 
و این هم کار درستی بود و ما همواره به افرادی 
که بتوانند فراجناحی حرکت کنند و در شرایط 
تلطیف روابط و همگرایی ملی  خاص روی 
تأثیرگذار باشند، نیاز داریم و انصافاً آقای هاشمی 
این نقش را از دهه 80 به بعد خیلی خوب انجام 

داد.
  از ماجرای تشییع پیکر آقای هاشمی 
و عدم حضور آقای خاتمی در این مراسم 

اطالع دارید؟
عدم حضور آقای خاتمی در برخی مراسم 
ازجمله تشییع آقای هاشمی را در همان مسیری 
که درباره صداوسیما مطرح کردم، می بینم. 
باید از ظرفیت و شخصیت آقای خاتمی به نفع 
مصالح و منافع ملی استفاده شود و حضور ایشان 
در برخی جاها تقویت کننده انسجام ملی است و 
حرف و حدیث ها و شیطنت هایی که دشمنان 
می خواهند درباره انقالب مطرح کنند را خنثی 

می کند.
  شما در دهه 70 ریاست دانشگاه 
تهران را برعهده داشتید و در این دوره 
آقای هاشمی رئیس جمهور بودند. نحوه 

محمدرضا عارف:

آيت اهلل هاشمی برای نظام
 نقش مادر را داشت نه دايه

،،
»برای آقای هاشمی در این کشور باید همیشه نقش مادر را تلقی کنیم نه دایه. مادر سکوت می کند و از منافع فرزند خود در کوتاه مدت برای حفظ منافع بلندمدت او می گذرد«. اینها را محمدرضا عارف در دفتر کارش در 
خیابان فرصت می گوید و بیان می کند که بعد از فوت آیت اهلل چند بار درباره »هاشمی زدایی« از دانشگاه آزاد تذکرهایی را داده است. از لحظه شنیدن خبر فوت آیت اهلل در جلسه شورای عالی سیاست گذاری برای تمهید 
مقدمات انتخابات ریاست جمهوری 96 می گوید و با اشاره به مراسم تشییع باشکوه آیت اهلل هاشمی معتقد است اگر صداوسیما پوشش خبری و تصویری جامعی از این مراسم داشته حضور پرشور مردم رسانه ملی را ناچار به 

این کار کرده است.
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انتخاب شما در این جایگاه به چه شکل 
بود و چه تعاملی با دولت آقای هاشمی 

داشتید؟
و  هاشمی  آقای  بخواهیم شخصیت  اگر 
اولویت های وی را طرح کنیم به نظرم مهم ترین 
اولویت آقای هاشمی تربیت نیروی انسانی و 
توسعه علم و فناوری بود. شهادت می دهم که 
یکی از مهم ترین دغدغه های آقای هاشمی، 
توسعه دانشگاه  بود. دانشگاه تهران در سال 
72 و 73 با دو تغییر مدیریتی روبه رو بود که 
تلقی دانشگاهیان از آن، برخوردهای جناحی 
و دعوای چپ و راست بود. در سال 73 وضعیت 
دانشگاه تهران تقریباً نگران کننده شده بود و 
آقای هاشمی در جلسه ای من را دعوت کردند و 
خدمت ایشان رفتم. خیلی صریح گفتند که االن 
وضعیت دانشگاه تهران آزاردهنده شده و در اکثر 
جلسات شورای عالی امنیت ملی، بحث دانشگاه 
تهران مطرح می شود و همه هم نگران هستند. 
یکی از افرادی که برای ریاست دانشگاه تهران 
مطرح شده شما هستید و من نمی دانم می توانید 
مشکل را حل کنید یا نه؟ من هم صحبت هایی 
با ایشان کردم و وقت خواستم. بعد از دو هفته 
خدمت ایشان رسیدم و نگاه و تحلیل خود را 
از وضعیت آموزش عالی و به خصوص دانشگاه 
تهران با ایشان مطرح کردم. سابقه اجرایی من هم 
پیشتر در آموزش عالی بود و ایشان هم از سابقه 
من اطالع داشت. من هم سه شرط گذاشتم. 
ایشان هم با شروط من خیلی خوب برخورد 
کرد و گفت این موارد خیلی طبیعی است و باید 
اتفاق بیافتند، من هم مسؤولیت را قبول کردم. 
انصافاً هم ایشان در مدتی که من رئیس دانشگاه 
تهران بودم نهایت همکاری را در راستای همان 
سه شرط و حتی فراتر از آن با من داشتند. وقتی 
رئیس دانشگاه تهران شدم اکثریت دانشکده های 
این دانشگاه در اعتصاب بودند و در مراسم تودیع و 
معارفه رئیس دانشگاه هم دانشجویان دانشکده 
حقوق و برخی دانشکده های دیگر برای اعتراض 
به وزیر علوم آمدند. لیست بلندباالیی از اساتید 
دانشکده حقوق که باید اخراج می شدند، تهیه 
شده بود و گویا سه نفر از آنها هم اخراج شده بود 
که من رئیس دانشگاه شدم. به هر حال این 
دانشگاه فضای بحرانی داشت و هم ایشان و هم 
همه دانشگاهیان خوب همکاری کردند. تقریباً 
همه تشکل های دانشگاه تهران که موضع و 
نظری داشتند، همراهی کردند و دانشگاه پس 
از چند ماه آرام شد. می توانم بگویم از مهر 74 به 
بعد دانشگاه تهران به آرامش رسید و توانستیم به 
کارهای اصلی خود برسیم. اگر طرح ساماندهی 
و توسعه دانشگاه تهران را توانستیم شروع کنیم 
و به نتایج خوبی هم رسیدیم، به خاطر حمایت و 
همراهی آقای هاشمی بود. خوب است که باز هم 
در اینجا مطرح کنم که اگر آقای هاشمی حمایت 
بیش از تعهد خود را نداشت ساماندهی دانشگاه 
تهران اصالً عملی نمی شد. البته توسعه دانشگاه 
تهران در سه فاز پیش بینی شده بود که بعد از فاز 
اول، فازهای بعد در دولت های بعدی متوقف شد. 
آقای هاشمی خیلی خوب همراهی کرد و دانشگاه 
توانست وارد وظیفه اصلی خود شود و بعد از 
مدتی محیط دانشگاه آرام شد و اثر این آرامش 
هم تقریباً در کل آموزش عالی قابل مشاهده بود. 
آرامش ایجاد شده در دهه 70 و اینکه آموزش 
عالی توانست یک حرکت جهشی را در دولت 
اصالحات انجام دهد به خاطر نگاه آقای هاشمی 
بود که از دانشگاه تهران آغاز شد و خوشبختانه با 
آمدن آقای خاتمی و دولت اصالحات در سال 
76 این روند و مسیر با شتاب بیشتری ادامه پیدا 
کرد. دستاوردهای ارزشمند علمی را در این 
دوره شاهد بودیم که بسترسازی آن با نگاه آقای 
هاشمی در دهه 70 بود به خصوص با حمایتی 
که از برنامه های دانشگاه تهران و توسعه علم و 

فناوری در کشور داشتند.
  سال 92 ریاست مرکز تحقیقات 
استراتژیك مجمع به شما پیشنهاد شد. 

چرا پیشنهاد آقای هاشمی را نپذیرفتید؟
ما بحث های مفصلی با هم داشتیم. داشتن 
یک مرکز راهبردی یا استراتژیک برای نظام یک 
اصل است. بحثی که من با ایشان داشتم اول این 
بود که درب مرکز تحقیقات باید به روی همه باز 
باشد و نمی توانیم سلیقه ای عمل کنم و صرفاً 
سلیقه خودمان را بیاوریم چون اینجا می  خواهد 
راهبردهای کل نظام را تبیین کند و نمی توان در 
آن گزینشی عمل کرد و نباید با برچسب زنی ها 
مانع حضور افراد صاحب نظر و برجسته در این 
مرکز شد. خوشبختانه آقای هاشمی هم این 
مسأله را قبول داشت. مسأله مهم دیگر هم برای 
من موازی کاری هایی بود که در کشور داریم. 
االن مراکز استراتژیک متفاوتی داریم. بحث 
من با آقای هاشمی این بود که فرض کنید این 
مرکز فعال می شود و چهره های برجسته را 
دعوت می کنیم و به جمع بندی می رسیم و مرکز 
استراتژیک دیگری هم به نظر دیگری می رسد. ما 
به کدام نظر در نظام عمل خواهیم کرد؟ دوباره 
مرکزی سومی می خواهیم که این دو نظر را 
با هم جمع کند. بحث من این بود که اگر مرکز 
استراتژیک مجمع برای کل نظام است و بقیه 
عمالً جمع و جور می شوند، می توان کاری کرد، 
در غیر این صورت فرقی نمی کند در این مرکز 
چه کسی حضور داشته باشد. در نهایت بحث 
دوم ما عملی نبود. خیلی از قوای ما و خیلی از 
دستگاه های ما این مراکز را داشتند که عماًل 

رسیدن به یک مرکز عملی نبود.
 آقای هاشمی عضو جامعه روحانیت 
مبارز بود و از ابتدا به عنوان فردی اصولگرا 
شناخته می شد. چه شد که این جریان 
این قدر از آقای هاشمی فاصله گرفت و 
اصولگرایان  افتاد که خط  اتفاقاتی  چه 
را از آقای هاشمی جدا کرد و نتوانستند 
ظرفیتی مثل هاشمی را درون خود حفظ 

کنند؟
از یک  گرفتن یک جریان  فاصله  دلیل 
شخصیت را باید از افراد همان جریان سؤال 
کرد که البته من با شناختی که از آقای هاشمی 
داشتم، معتقدم خطی دیدن آقای هاشمی 
اشکالی بود که ریشه آن هم در دولت دوم آقای 

هاشمی بود. تلقی عده ای این بود که ایشان در 
دولت دوم خود مقداری از جریان چپ به سمت 
راست غلتیده است و تعدادی از وزرای چپ را 
برداشت و جای آنها وزرای راست را قرار داد. 
شاید در سال 72 تلقی این بود که آقای هاشمی 
تعامل خود را با جریان چپ کمتر کرده است. 
قبل از این سال، آقای هاشمی تعامل خوبی با 
هر دو جریان داشت و خود را فراجناحی تلقی 
می کرد چون الگوی ایشان هم امام بود اما در 
دولت دوم این اعتقاد ایجاد شد که ایشان از 
جریان چپ قدری فاصله گرفته و این از انتخاب 
وزرای ایشان بود. قطعاً ایشان هم دالیل خاص 
خود را داشت اما در مقاطع بعد تالشش این بود 
که خود را قدری فراتر از جناح ها ببیند و شاید 

دولت  در  خود  عملکرد  قدری  می خواست 
دومش در برابر نیروهای چپ را جبران کند. 
هر گاه خود من حضورم در صحنه های ملی را 
با ایشان مطرح می کردم ایشان حضور من را 
تأیید می کرد. شاید عملکرد جریان راست و 
این واقعیت که یک جریان نمی تواند به تنهایی 
کشور را به سامان برساند ایشان را مقداری 
فراجناحی تر کرد، به خصوص در دهه 80 و از 
سال 84 به بعد این ویژگی ایشان بیشتر نمایان 
شد. البته جریان اصالحات همواره به آقای 
هاشمی احترام می گذاشت و احترامی که ما 
به آقای هاشمی می گذاشتیم ربطی به زمان 
نداشت، چه قبل از دهه 80 و چه بعد از آن. 
اما جریان راست از ایشان فاصله گرفت و فکر 
می کنم از یک زمانی عقالی این جریان متوجه 
شدند که چه اشتباهی کردند اما با فضاسازی ها 
و تندروی هایی که بعضاً در کشور می بینیم 
جایگاه  آن  در  هاشمی  آقای  اینکه  مجال 
فراملی قرار بگیرد و جریان اصولگرا هم به اندازه 
اصالح طلبان از ایشان حمایت کند، گرفته شد. 
گرچه هیچ گاه اصولگرایان آقای هاشمی را جدا 
از خود تعریف نکردند منتها تلقی جامعه این بود 
که آقای هاشمی در دهه 80 به بعد گرایششان 
به سمت اصالحات رفته است و من هم به مزاح 
می گویم که فکر می کنم همه سیاست مدارانی 
اصالح طلب  نهایت  در  هستند  اصولگرا  که 

خواهند شد.
که  برخی مطرح می کنند  اخیراً    
آقای هاشمی این روزهای کشور و اینکه 
آقای احمدی نژاد نهایتاً این گونه مقابل 
شخصیت های نظام قرار می گیرد را قباًل 
پیش بینی کرده بود. نظر شما درباره این 
ویژگی آقای هاشمی در عرصه سیاسی 

چیست؟
من از پیش بینی ایشان اطالع ندارم اما 
رفتارهای  برخی  که  است  پیش بینی  قابل 
افراد و تندروی هایی که می کنند به نتیجه 
نمی رسد. ما هم بر این باوریم آنچه به نتیجه 
می رسد اخالق، اعتدال و عقالنیت به معنی 
واقعی آن است. وقتی گاهی به دلیل منافع 
کوتاه مدت فردی را کشف می کنیم و بیش از 
ظرفیت او به وی مسؤولیت می دهیم، حتماً 
گرفتارمان خواهد کرد. یکی از دالیلی که این 
چهار دهه گذشته ما گرفتار شدیم همین بوده 

که با برخی افرادی که پست باالیی هم داشتند 
روبه رو بودیم که نتوانستند جایگاه و وزانت خود 
را حفظ کنند. باید در این رابطه مراقبت شود. 
نباید با نگاه های شعاری و منافع کوتاه مدت 
به مسائل نگاه کنیم، در غیر این صورت نتیجه 
آن همین روزهای کشور می شود. در دولت 
احمدی نژاد مظلومیت آقای هاشمی بیشتر 
نمایان شد. فکر می کنم برای آقای هاشمی در 
این کشور باید همیشه نقش مادر را تلقی کنیم 
نه دایه. مادر سکوت می کند و از منافع فرزند 
خود در کوتاه مدت برای حفظ منافع بلندمدت 
مقابل  رفتار هاشمی در  این  و  او می گذرد 
تخریب ها برای من طبیعی بود. جز این هم از 
آقای هاشمی انتظار نداشتم و اگر جز این عمل 
می کرد دیگر آقای هاشمی نبود. برای آقای 
هاشمی رسیدن به اهداف انقالب و تثبیت آن 
مهم تر از هر چیز بود که بخواهد انرژی و وقتش 
را برای دفاع از خودش بگذارد. دیدیم آقای 
هاشمی در انتخابات ردصالحیت شد اما چه 
موضعی گرفت؟ بعد از اعالم این ردصالحیت 
مصمم تر شد که این مسیر را ادامه دهد و ما در 
رسانه ها گالیه ای از آقای هاشمی نمی بینیم. 
این باید برای همه ما درسی باشد که اگر منافع 
کوتاه مدت را لحاظ کردیم و منافع بلندمدت را 
فراموش کردیم، قطعاً ضربه می خوریم. واقعاً 
هم ضربه های زیادی هم از درون خوردیم که 

می توانست این ضربه ها وجود نداشته باشد.
 بعد از فوت آقای هاشمی پیش آمد 
که از حرفی که به ایشان نگفتید یا کاری 
حسرت  نکردید،  ایشان  قبال  در  که 

خورده باشید؟
منش من این طور است که عموماً خیلی 
مزاحم بزرگان نمی شوم و در مورد ایشان هم 
چنین بود ولی ایشان به من لطف داشت و هر 
گاه حرفی یا مطلبی داشتم به راحتی با ایشان 
مطرح می کردم و فکر هم می کنم مؤثر بود. 
حسرت ما از فقدان ایشان است. االن هم کاماًل 
خأل وجودی ایشان را حس می کنیم و دعا 
می کنیم خداوند اجر ایشان را بدهد و ایشان را 

با اولیا خودش محشور کند.
 ویژگی خطبه های آقای هاشمی چه 
بود که باعث شده بود همه بگویند بعد 
از سال 88 جای ایشان در تریبون نماز 

جمعه خالی بود؟
خطبه های ایشان همیشه با استقبال مردم 
مواجه می شد و همه تالش ایشان این بود که 
خطبه های خود را از موضع ملی مطرح کند. 
از همان موضع چالش های کشور را مطرح 
موضوع  این  متوجه  بیشتر  االن  می کرد. 
می شویم. یک زمانی آقای هاشمی با نگرانی 
مسائل اجتماعی کشور را مطرح می کرد. آن 
زمان خیلی به آنها نپرداختیم و امروز بعضی 
آسیب های اجتماعی از ناهنجاری هم عبور 
کرده و در حد بحران های جدی اجتماعی 
مطرح است. مثالً در مسأله خانواده یکی از 
نگرانی های آقای هاشمی بحث طالق بود و 
امروز هم یکی از مسائل جدی کشور، نرخ باالی 
طالق است. اگر بازنگری کنیم و خطبه های 
آقای هاشمی را به ویژه در عرصه اجتماعی 
ببینیم و به طور جدی به آن توجه و عمل کنیم، 
قطعاً می توانیم این آسیب ها را بهتر مهار کنیم. 
جای آقای هاشمی در خطبه های نماز جمعه 
بسیار خالی بود. حضور ایشان همیشه در نماز 
جمعه مفید بود و حضور حدود سه دهه ای 
باالیی  تأثیرگذاری  جمعه،  نماز  در  ایشان 

داشت.
 هیچ گاه با کسی صحبتی نکردید 
که ضرورت دارد آقای هاشمی به تریبون 

نماز جمعه بازگردد؟
صحبت هایی را با برخی از بزرگان و دوستان 

داشتم.

بر اين باوريم آنچه به نتیجه 
می رسد اخالق، اعتدال 
و عقالنیت به معنی واقعی 
آن است. وقتی گاهی به 
دلیل منافع كوتاه مدت 
فردی را كشف می كنیم 

و بیش از ظرفیت او به 
وی مسؤولیت می دهیم، 
حتمًا گرفتارمان خواهد 
كرد. يکی از داليلی كه 

اين چهار دهه گذشته 
ما گرفتار شديم همین 

بوده كه با برخی افرادی 
كه پست بااليی هم 

داشتند روبه رو بوديم كه 
نتوانستند جايگاه و وزانت 

خود را حفظ كنند

،،
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  جامعه روحانیت مبارز دیداری با 
آقای روحانی داشت که تعبیر برخی از 
آن دیدار این است که مواضع روحانی 
نزدیك تر  یکدیگر  به  اصولگرایان  و 

شده است. نظر شما چیست؟
اصولگرایی  روحانی  آقای  خاستگاه 
به  ایشان  مواضع  مواقع  اکثر  است. 
اصالح طلبان  از  بیشتر  اصولگرایان 
نزدیک تر بوده، ضمن اینکه وی بحث های 
داشته  اصالح طلبان  علیه  هم  انتقادی 
اصولگرایان  است. در سال 92 مجموعه 
نتوانستند روی کاندیدایی واحد متمرکز 
حمایت  متعدد  کاندیداهای  از  و  شوند 
حمایت  روحانی  از  اصالح طلبان  کردند. 
وامدار  حدودی  تا  او  هم  عماًل  و  کرده 
اصالح طلبان شد اما در انتخابات سال 96 
توقع اصالح طلبان باالتر رفت و انتظاری 

که از روحانی داشتند، برآورده نشد.
باید دانست روحیات و مواضع روحانی 
با یک رفت و آمد و گفت وگو تغییر پیدا 
نمی کند. اینکه بخواهیم مالقات روحانی 
را با برخی اعضای جامعه روحانیت، علتی 
برای تغییر موضع رئیس جمهور بدانیم 
چندان تأثیرگذار نمی دانم. البته نمی گویم 

بی تأثیر بود اما اینکه علت تامه باشد، نه 
این گونه نیست.

ناطق  حجت االسالم  روحانی،  آقای 
نوری و مرحوم آیت اهلل هاشمی از اعضای 
فعالیت  بودند،  روحانیت  جامعه  اولیه 
داشتند و حتی زمانی که جامعه روحانیت 
مجمع  و  مبارز  روحانیت  بخش  دو  به 
روحانیون تقسیم شد این آقایان محکم و 
پایدار در جامعه روحانیت باقی ماندند اما 
روحانیت در فضای  با جامعه  رابطه شان 
سال 84 تا 92 کمی ضربه خورد و کمرنگ 
شد. البته براساس شنیده ها، روابط آقای 
روحانی با جامعه روحانیت خوب بود و در 
جلسات شورای مرکزی شرکت داشتند 
اما اکنون به لحاظ امنیتی می گویند اگر 
جلسات در ریاست جمهوری برگزار شود 
اعضای  از  برخی  اینکه  می کنم.  شرکت 
جامعه روحانیت در دیدار با رئیس جمهور 
که  بود  دلیل  این  به  نداشتند  حضور 
تعدادی به انتخاب خود جامعه روحانیت به 
عنوان نماینده حضور یافتند و این چینش، 

موضعی نبوده است.
مبارز  روحانیت  جامعه  چرا   
هاشمی  آیت اهلل  حیات  زمان  در 

میزبانی  آمادگی  بارها  ایشان  که 
تشکیل  از  داشتند،  جلسات را 
و هیچ گاه  نکردند  استقبال  جلسات 

ایشان  با  روحانیت  جامعه  اعضای 
جلسه ای برگزار نکردند اما بعد از فوت 
آن مرحوم، اعالم حمایت کردند و به 
محکوم کردن توهین ها علیه ایشان 

پرداختند؟
این مسائل را نباید در یک مقطع زمانی 
کوتاه دید. اگر بخواهیم آقای هاشمی را 
تحلیل کنیم باید گفت ایشان از سال 43 در 
نهضت حضرت امام)ره( تا روز رحلت شان 
بیش  مسیر  این  در  و  بودند  نقش آفرین 
از 50 ساله، افت و خیزهایی هم وجود 
داشت. به طور مثال اگر سال های دوره اول 
دولت اصالحات را مرور کنیم،  بیشترین 
از  زمان  آن  در  و سنگین ترین هجمه ها 
سوی اصالح طلبان به آقای هاشمی شد. 
هتاکی های زیادی کردند به گونه ای که 
آیت اهلل هاشمی را که نفر اول انتخابات در 
تهران بود به دهک سوم 30 نفر کاندیدا 
القاب  تخریب ها،  مسیر  در  و  رساندند 
عالیجناب  سرخ پوش، آیت اهلل خاکستری و 
نسبت دادن قتل های زنجیره ای و هر اتفاق 
ناخوشایند در طول 30 سال قبل را بر دوش 
آقای هاشمی انداختند. علت آن هم این 
بود که آقای خاتمی در زمان کاندیداتوری 

شعار تغییر را مطرح کرد و این گونه وانمود 
کرد که سمبل وضع موجود آقای هاشمی 
است و حتی یکی از دالیلی که آقای ناطق 
نوری نتوانست در دوم خرداد موفق شود، 
این بود که بسیار بر وابستگی سیاست   های 
خود و دنباله روی مشی آیت اهلل هاشمی 
تأکید داشت.  بعد از آن مقداری فضا نرم تر 
شد اما بعد از آن دولت نهم و دهم به میدان 
آمد و تخریب ها از یک زاویه دیگر شروع 

شد.
متأسفانه با وجود تمام خدمات آقای 
بعضی  ایشان،  زندگی  طول  در  هاشمی 
وقت ها این هجمه ها آن قدر زیاد بود که با 
اینکه از بیان این کلمه ابا دارم اما ایشان 
را جزو چهره های منفور جامعه به حساب 
احساس  عمومی  افکار  و  می آوردند 
اطرافیانش حقشان  و  وی  که  می کردند 
را خورده اند. خدا را شکر در این سال های 
این  از  زیادی  مقدار  زندگی شان  پایانی 
مسائل اصالح شد و در انتخابات خبرگان 
چهره  و  شدند  اول  تهران  94  در  سال 
داشتتند،  گذشته  در  که  محبوبیتی  و 

بازسازی شد.
درباره اینکه جامعه روحانیت با آقای 

محمد رضا باهنر:

تأكید ناطق نوري بر ادامه راه هاشمي
دلیل شکست در انتخابات 76 بود

،،
پس از فوت حبیب اهلل عسگراوالدی و آیت اهلل مهدوی کنی، جای خود را میان عقالی اصولگرا باز کرده و امروز به عنوان یکی از تئوریسین های این جریان می گوید در این یك سال و در فقدان آیت اهلل، خأل حضورش حس 
می شود و کسی جایگزین هاشمی نخواهد شد. محمدرضا باهنر به سعه صدر هاشمی در برابر تخریب های این چند سال اخیر اشاره می کند و معتقد است سعه صدر آیت اهلل باعث محبوبیت زیاد شد و می گوید وقتی پسرش 
متهم بود و زمانی که به دادگاه رفت و حکم اجرا شد و به زندان افتاد، هاشمی یك بار هم عکس العمل حکومتی نشان نداد. درباره نفوذ و قدرت کالم وی معتقد است خطبه های آیت اهلل هاشمی، مدبرانه، محققانه و بسیار مؤثر 

بود که دست آویزی برای کارشناسان می شد.

  بیشترين و سنگین ترين 
هجمه ها در آن زمان از 

سوی اصالح طلبان به آقای 
هاشمی شد. هتاكی های 
زيادی كردند به گونه ای 
كه آيت اهلل هاشمی را كه 

نفر اول انتخابات در تهران 
بود به دهک سوم ۳۰ نفر 

كانديدا رساندند

،،
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چرا  گفت،  باید  نداشت  جلسه  هاشمی 
در  و  بود  کم  جلسات  تعداد  داشت  اما 
جاهایی هم اختالف نظر داشتند. بعد از 
سال 88 رفت و آمدهایی بود و بارها خود 
آیت اهلل  با  مهدوی کنی  آیت ا هلل  مرحوم 
هاشمی دیدار و گفت و شنود کردند و 
جلساتی هم داشتند که البته نقدهایی هم 

به یکدیگر وارد می کردند.
شاید یکی از دالیلی که حجت االسالم 
از  هاشمی  آیت اهلل  و  نوری  ناطق 
اصولگرایان فاصله گرفتند این است که 
با  اصولگرایی  جریان  می کردند  عنوان 
توجه به هجمه هایی که به آنها وارد شد با 
تمام توان برای دفاع به میدان نیامد و یکی 

از گالیه ها بعد از سال 88 این بود.
  واقعًا چرا جریان اصولگرایی از 
دفاع  هجمه ها  برابر  در  آقایان  این 

نکرد؟
داشت.  دالیلی  خود  برای  کسی  هر 
به  محکم  خیلی  که  بودند  گروهی 
تخریب کنندگان پیوستند و عده ای هم 
به دعواها  نباید  بودند که خیلی  معتقد 
آیت اهلل  مرحوم  مثال  طور  به  زد.  دامن 
مهدوی کنی معتقد بودند که نباید وارد 
سرمایه های  این  و  شد  دعوا  طرف  یک 
جمع  وحدت  پیرامون  باید  اجتماعی 
شوند. نباید عده ای از بزرگان کشور این 
طرف روند و یک عده آن طرف و یک جنگ 
تمام عیار راه بیافتد. هر کسی به دالیل 
مختلف موضع خاصی می گرفت، بعضی ها 
یا  فتنه  را محکوم می کردند که ساکت 
کاسب فتنه هستند که البته فتنه، فتنه 
عظیمی بود و خیلی ها از آن می  خواستند 

بهره برداری کنند.
  در دوره تخریب آیت اهلل هاشمی 

جزء کدام دسته بودید؟
در  را  هاشمی  آقای  زمانی  هیچ 
رسانه ها و تریبون ها تخریب نکردم و در 
جاهایی هم دفاع کردم، اما زمانی هم که 
احساس می کردم ایشان موضعی گرفته 
می شود،  تخریبش  باعث  آینده  در  که 
هشدارهای الزم را می دادم. به طور مثال 
در سال 84 که در روزهای آخر تصمیم به 
کاندیداتوری گرفتند، به دلیل تخریب ها 
10 روز قبل از ثبت نام ریاست جمهوری به 
دیدار آقای هاشمی رفتم و گفتم حس من 
این است که می خواهید کاندیدا شوید. 
درست است که در نظرسنجی ها نفر اول 
هستید و 35 درصد رأی موافق دارید و نفر 
بعد از شما مثاًل 10 درصد رأی دارد - آن 
زمان هنوز آقای احمدی نژاد باال نیامده بود 

و آقای قالیباف مطرح بود- ولی باید توجه 
داشته باشید که آرای منفی شما 50درصد 
است و اگر شما کاندیدا شوید هر کسی که 
در مقابل شما کاندیدا شود، رأی می آورد. 
البته ایشان این تحلیل را قبول نداشتند. 
منظورم این است که در چنین مواردی 
مشفقانه و دوستانه آنچه مدنظر داشتیم به 
ایشان منتقل کردیم و هیچ گاه رابطه تیره  

و قهرآمیز نداشتیم.
  اولین دیدار و آشنایی شما با 

آقای هاشمی چگونه بود؟
بودم و  از دانشجویی در کرمان  قبل 
دیپلمم را هم آنجا گرفتم و برای دانشگاه 
به تهران آمدم اما در آن مقطع، ارتباط 
رفت و آمدی و چهره به چهره با آقای 
هاشمی نداشتم. هفته های قبل از انقالب 
ایشان را دیدم و ارتباط برقرار کردم زمانی 
که شورای انقالب توسط حضرت امام)ره( 
به صورت محرمانه تأسیس شد و جلسات 
آن در خانه ها و اماکن دیگر برگزار می شد 
که برخی از این جلسات در منزل شهید 
باهنر بود و در آنجا ایشان و دیگر بزرگان 
و  ازجمله شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی 

آیت اهلل خامنه ای هم حضور داشتند.
در سال 54 دوران دانشجویی من در 
دانشگاه علم و صنعت تمام شد و دو سال 
به سربازی رفتم و قبل از اینکه فرمان فرار 
از پادگان ها توسط حضرت امام)ره( صادر 
شود سربازی من در سال 56 تمام شد و 
بعد از آن هم در کرمان زندگی می کردم 

که تقریباً رابط بین محافل انقالبی تهران و 
کرمان بودم و هر هفته به تهران می آمدم و 
در جلساتی که برگزار می شد شرکت کرده 
و آخرین بیانه ها را به کرمان می بردم و 

برخی مطالب را منتقل می کردم.
دیدارم با آقای هاشمی در ماه های آخر 
پیروزی انقالب بود اما آشنایی من با افکار 
ایشان از زمانی که بیانیه پیروزی انقالب 
را در تلویزیون خواندند، بود. آشنایی و 
همکاری نزدیک تر ما از زمان کنگره حزب 
جمهوری اسالمی که به تهران آمدم شروع 
به عنوان  بزرگان کشور  از  نفر  شد. 30 
شورای مرکزی انتخاب شدند که من هم 
در آن شورا حضور داشتم و در آن زمان به 
صورت هفتگی جلسات پر و پیمان برگزار 

می شد.
بعد از آن هم در سال 62 وارد مجلس 
ایشان  نیم  و  دوره  یک  تقریباً  که  شدم 
ریاست مجلس را برعهده داشتند. زمانی 
از  ارتباطاتمان  که رئیس جمهور شدند 
جنس کاری جدی بود. باالخره بعد از دو 
دوره که دانش آموز منضبطی در مجلس 
بر  که  داشتم  سعی  و  خنده(  )با  بودم 
مباحث مسلط شوم، از دوره سوم و چهارم 
مسائل  و  شد  پررنگ  مجلس  در  نقشم 
مهمی ازجمله الیحه برنامه، لوایح بودجه 
و همکاری های بین دولت و مجلس پیش 
می آمد، به همین دلیل ارتباط کاری ام با 

آقای هاشمی بسیار زیاد بود.
بخواهیم  را  امام)ره(  نهضت  اگر 

کنیم،  تعبیر  قرارگاهی  بزرگ  کار  یک 
امام)ره(  حضرت  را  قرارگاه  فرمانده 
می دانم و رئیس ستاد این قرارگاه آیت اهلل 
هاشمی بود. ایشان بود که از روز اول در 
پیروزی  تا  نهضت  قرارگاه  فرمانده  کنار 
در  مؤثری  نقش  و  بودند  فعال  انقالب 
پیشبرد نهضت حضرت امام )ره( داشتند. 
انقالب، بزرگان و نزدیکان  از  البته قبل 
امام)ره( تقریباً کارها را بین خود تقسیم 
کرده بودند و افرادی مانند شهید مظلوم 
آیت اهلل بهشتی، شهید باهنر و شهید مفتح 
بیشتر به دنبال فرهنگ سازی و آموزش 
در ارتباط با نهضت امام )ره( رفتند، اما 
افرادی مانند آیت اهلل هاشمی و حضرت 
بیشتر  اهلل(  )حفظ  خامنه ای  آیت اهلل 
نهضت  تبیین  و  افشاگری  فعالیت شان 
برای مردم و درگیر شدن با نظام طاغوت 

و تحمل زندان و تبعید و فرار بود.
بخش  در  عموماً  هاشمی  آقای 
سخنرانی های تند علیه نظام شاهنشاهی 
فعال بودند. نقل است که در زمانی طوالنی، 
طالب حوزه علمیه از رفتن به سربازی 
معاف بودند اما زمانی که انقالبی گری بین 
طالب رونق گرفت، رژیم طاغوت قانون را 
لغو کرد و گفت باید طالب به سربازی روند 
و اولین برخورد رژیم با آقای هاشمی این 
بود که او را به سربازی فراخواند. واکنش ها 
این گونه بود که برای شخصی مانند آیت اهلل 
هاشمی و امثالهم، رژیم قانون را عوض کرد 

تا بتواند اوضاع را کنترل کند.

بخواهیم  انقالب  پیروزی  از  بعد  اگر 
از  نظام  برای  ساماندهی  امنایی  هیأت 
تصویب  تا  اسالمی  جمهوری  استقرار 
نهادها مانند مجلس، ریاست جمهوری، 
خبرگان رهبری و تصویب قانون اساسی در 
نظر گیریم یکی از اعضای این هیأت امنا، 
آقای هاشمی رفسنجانی بود. ایشان در 
انقالب چهره بی نظیری بود که در نهضت 
امام)ره(، تأسیس نظام جمهوری اسالمی و 
شورای انقالب نقش بسیار مؤثری داشت 
و تنها کسی از این هیأت بود که ریاست 

مجلس را هم تجربه کرده بود.
از زمانی که مجلس اول تشکیل شد 
بزرگان و نسل اول انقالب که سن آنها بین 
20 تا 45 سال بود ازجمله شهید چمران 
و حضرت آقا حضور داشتند اما همه به 
بدون  هاشمی  آیت اهلل  رسیدند  تفاهم 
اینکه رقیبی داشته باشد رئیس مجلس 
شود. این در حالی بود که حضرت امام)ره( 
روی مجلس خیلی حساب می کردند و 
این جمله که مجلس در رأس امور است 
هم برخواسته از اصول قانون اساسی و هم 
اعتقاد امام)ره( بود، مبنی بر اینکه مجلس 
باید مملکت را اداره کند و مجلس با این 

اهمیت به دست آقای هاشمی سپرده شد.
در آن مقطع رئیس جمهور بنی صدر بود 
که فراری شد و بعد از آن هم دوره ریاست 
و  نبود  رجایی طوالنی  جمهوری شهید 
ریاست  به  دو دوره مقام معظم رهبری 
رسیدند که مهندس موسوی نخست وزیر 
شد. در آن دوره عماًل رئیس جمهور خیلی 
اختیارات زیادی را نداشت و بیشتر یک 
چهره تشریفاتی محسوب می شد و کارها 
امور  رئیس  و  بود  نخست وزیر  به دست 
اجرایی محسوب می شد. بعد از  این دوره، 
مسؤوالن مملکت احساس کردند این گونه 
نمی شود که اداره مملکت دو قدرتی باشد 
یعنی نمی شود رئیس جمهوری که توسط 
مردم انتخاب  می شود خیلی اختیار نداشته 
باشد اما نخست وزیری که توسط مجلس 
را  اختیارات  همه  می  گیرد  اعتماد  رأی 
داشته باشد، لذا تصمیم به اصالح قانون 
اساسی گرفته شد تا موارد متعددی در 
آن تجدید نظر شود، ازجمله نخست وزیر 
حذف و رئیس جمهور به طور واقعی رئیس 
رئیس  اولین  و  شد  کشور  اجرایی  امور 
قانون اساسی روی  این  با  جمهوری که 
بود.  رفسنجانی  هاشمی  آقای  آمد،  کار 
حتی برخی ها که می خواستند متلکی به 
آقای هاشمی بیاندازند و تخریب کنند، 
می گفتند اصاًل قانون اساسی را به خاطر 
آقای هاشمی عوض کردند و تعبیر این گونه 

داشتند.

اگر بعد از پیروزی انقالب 
بخواهیم هیأت امنايی برای 

 ساماندهی نظام از استقرار 
جمهوری اسالمی تا تصويب 
نهادها مانند مجلس، رياست 
جمهوری، خبرگان رهبری 

و تصويب قانون اساسی در 
نظر گیريم يکی از اعضای 

اين هیأت امنا، آقای هاشمی 
رفسنجانی بود

برخی ها كه می خواستند 
متلکی به آقای هاشمی 

بیاندازند و تخريب
 كنند، می گفتند اصاًل 

قانون اساسی را به خاطر 
آقای هاشمی 

عوض كردند و تعبیر 
اين گونه داشتند

،،،،
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آقای هاشمی بعد از آن دوره سخت 
اداره مجلس اول و دوم که جلسات متعدد 
را با حضور لیبرال ها و نهضت آزادی ها و 
منافقین در  و  بنی صدر  حتی طرفداران 
پس  می کردند،  اداره  تنش  پر  فضایی 
ثباتی  اینکه مجلس به یک سکون و   از 
رسید به ریاست جمهوری رفتند،  لذا از 
مجلس سوم اگر اختالفی بود اختالف بین 
خانواده انقالب بود و ضد انقالب در مجلس 
نداشتیم.زمانی که ایشان رئیس مجلس 
بیشتر  کابینه  وزرای  و  نمایندگان  بود 
کارهایشان را با آقای هاشمی هماهنگ 
می کردند تا نخست وزیر، یعنی هر کس 
بحث، پیشنهاد و مشکلی داشت بیشتر با او 
مطرح می کرد. ایشان شخصیت بی نظیری 
در انقالب بود و از همه مهمتر در زمانی 
که رئیس مجلس بود، جانشین فرمانده کل 
قوا در جنگ هم بود و جنگ را هم تقریباً 
به صورت مستقیم اداره می کرد. آن زمان 
خیلی توطئه علیه نظام وجود داشت و با 
توجه به اینکه سپاه تازه شکل گرفته بود 
و ارتش هم بود، بسیاری دنبال این بودند 
که بین سپاه و ارتش شکاف ایجاد کنند 
ضدانقالب  جدی  برنامه های  جزو  که 
بود اما آقای هاشمی نه تنها دفاع مقدس 
را اداره کرد، توانست این دو نهاد نظامی 
را کنار هم بنشاند و همسویی و همگرایی 
زمان  در  هاشمی  آورد.آیت اهلل  وجود  به 
کارهای  خیلی  هم  ریاست جمهوری 
بازسازی  دادند،  ازجمله  انجام  بزرگی 
و  توسعه  عمران،  و  جنگ  تخریب های 
آبادانی کشور. بعد از آن هم تا روز رحلت 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک 

نهاد مؤثر است به فعالیت پرداختند.
کار مهم دیگر ایشان در زمان جنگ، 
برخی  در  بود.  جمعه  نماز  خطبه های 
موفق  عملیاتی  که  داشتیم  خبر  مواقع 
نمی شد یا تعداد شهدا زیاد بود اما ایشان در 
خطبه های نماز جمعه این مسائل را جمع 
می کرد و اعتماد به مردم می بخشید. تقریباً 
خیلی از رسانه های بیگانه منتظر بودند 
نماز جمعه چه می گوید  ببینند وی در 
تا متوجه خط مشی نظام و دولت شوند و 
یک صحبت یک ساعته ایشان، هم محور 
تحلیل و سوژه رسانه های خودی و هم 

رسانه های متخاصم و بیگانه بود.
البته آیت آهلل هاشمی در طول زندگی 
تخریب ها  در  داشت.  زیادی  زیروبم 
مردم  تنفر  که  رساندند  آنجا  به  را  کار 
کردند.  بسیج  و  تحریک  ایشان  علیه  را 
اصالح طلبان  را  داستان  این  متأسفانه 
که  مطالبی  مثل  کردند،  شروع  تندرو 
اکبر گنجی، مصطفی تاج زاده و دیگران 
مدیر  به  سالم  روزنامه  می نوشتند. 
خویینی ها،  موسوی  آیت اهلل  مسؤولی 
مجاهدین  سازمان  و  ما  عصر  نشریه 
انقالب آقای هاشمی را مورد هجمه قرار 
بودند  این  دنبال  عده  یک  حتی  دادند. 
البته اکنون هم هستند که پذیرش  که 
قطعنامه 598 و اینکه به اصطالح حضرت 
امام)ره( وادار به نوشیدن جام زهر شد را 
بیاندازند.باید  هاشمی  آقای  گردن  به 
گفت آقای هاشمی با شجاعت و صالبت 
را پذیرفت و علت آن را  این مسؤولیت 
و  قانع شدم  دلیل  به چه  که  هم گفت 
باورم آمد که باید قطعنامه را بپذیریم اما 
بعضی ها می خواستند این را با وجود اینکه 
امتیازی برای هاشمی بود تبدیل به یک 
اهرم فشار برای تخریب هاشمی کنند که 
هنوز هم این جریان ادامه دارد.در رابطه 
با تخریب  علیه آیت اهلل هاشمی خاطره ای 

درصدد  که  پنجم  مجلس  اواخر  دارم. 
بستن لیست مجلس ششم بودیم، آقای 
هاشمی سرلیست ما بود. موقعی که این 
خبر به بیرون رسید اصالح طلبان رسماً 
به ما پیغام دادند که یا آقای هاشمی را از 
باالی لیست بردارید یا اینکه همه شما را 
به دریا می فرستیم و غرق می کنیم! اگر 
می خواهید نجات یابید اولین شرط این 
است که هاشمی را از لیست کنار بگذارید 
از  ششم  مجلس  نکردیم.در  قبول  که 
لیست اصولگرایان به جز دو سه نفر بیشتر 
راه نیافتیم که یکی از آن چند نفر آقای 
هاشمی بود. بعد از اینکه نتیجه انتخابات 
روشن شد من و آقای مرعشی را مأمور 
کردند که اوضاع فضای سیاسی بررسی 
کنیم. البته به طور مستقیم بیان نکردند، 
اما مقصودشان این بود که ببینید می توانم 
در این مجلس رئیس شوم یا نه. ما رفتیم و 
بعد 10 روز که با حدود 400 نفر ازجمله 
نزد  نماینده ها بحث و گفت وگو کردیم، 
ایشان رفته و گفتیم شما در مجلس ششم 
رأی کافی را برای ریاست ندارید. این شاید 
یکی از دالیلی بود که اصاًل به مجلس نیامد 
و از موارد استثنایی بود که نه استعفا داد، 
نه در مجلس حاضر شد و نه اعتبارنامه 
مطرح شد و کاًل غایب شد و شاید حساب 
کرد اگر به مجلس ششم بیاید باید مثل 
یک نماینده عادی بنشیند که خوب این 

موقعیت برای او با این سابقه مناسب نبود.
  با توجه به اینکه تأکید دارید 
این تخریب ها  از اصالح طلبان شروع 
شد و در زمان احمدی نژاد ادامه یافت 
چه  میان  این  در  اصولگرایان  سهم 
بود؟ آنجایی که نمایندگان اصولگرا 
علیه هاشمی نطق کردند این را هم به 
می دهید  نسبت  احمدی نژاد  جریان 
هم  جایی  یك  که  ندارید  قبول  و 
اصولگرایان اشتباه کردند و آیت اهلل 

هاشمی را تخریب کردند؟
و  قدرتمند  احزاب  اینکه  دلیل  به 
چارچوب مند در کشور نداریم، رقابت های 
ما جریانی و جناحی است،  بنابراین وقتی 

با  خشک  و  تر  باشد،  جریانی  رقابت ها 
رابطه  کرد  سؤال  باید  می سوزند.   هم 
آیا  بود؟  چه  اصولگریان  با  احمدی نژاد 
احمدی نژاد  همراه  اصولگرایان  همه 
قبول  را  اصولگرایان  همه  او  و  بودند 
داشت؟ چون حزب قدرتمند نداریم این 
اگر  مثال  طور  به  دارد.  وجود  مشکالت 
کنم  نقد  اصالح طلبان  به  بخواهم  من 
دو رفتار در مجلس ششم را بیان کرده و 
می گویم اینها افرادی بودند که علیه نظام 
در  دادند،  استعفا  یا  کردند  را  کار  فالن 
حالی که بسیاری از اصالح طلبان همان 
رفتارهای تند را قبول نداشتند و در زمان 
فتنه هم در مجلس وقتی رئیس جلسه 
نباید  که  گفتم  تریبون  می شدم  پشت 
همه اصالح طلبان را با چوب فتنه برانیم. 
اصالح طلبان  خاستگاه شان  فتنه گران 
بود اما همه اصالح طلبان فتنه گر نبودند.

احمدی نژاد هم خاستگاهش اصولگرایي  

بود و تا قبل از انتخابش در سال 84 یکی 
اینکه  اما  بود،  اصولگرایان  چهره های  از 
احمدی نژاد  پای  حد  چه  تا  اصولگراها 
بودند و چقدر از او دفاع کردند باید قائل 
به تفکیک باشیم. در سال 84 حدود 8 نفر 
کاندیدا بودند و بنده اصولگرا هم رئیس 
ستاد انتخابات آقای الریجانی بودم. این 
یعنی اینکه بقیه را قبول ندارم و می خواهم 
این آقا رئیس جمهور شود. جالب است که 
بعد از اینکه آقای هاشمی با احمدی نژاد در 
مرحله دوم به رقابت پرداختند، بسیاری از 
آقای هاشمی و خیلی هم از احمدی نژاد 
حمایت کردند و بسیاری هم بیانیه صادر 
کردند و تبلیغ کردند اما جبهه پیروان خط 
امام)ره( و رهبری که در آن زمان نایب 
رئیس بودم و جامعه اسالمی مهندسین 
بیانیه  که احمدی نژاد عضو آن بود یک 
صادر کرد که از هیچ کدام از این دو کاندیدا 
حمایت ویژه نمی کند و اعضا در انتخاب 
از  هیچ کدام  برای  سینه  و  هستند  آزاد 

نامزدها سپر نکردیم.
اکنون هم اگر یک فرد اصولگرایی در 
هر منصبی حرف بی ربطی می زند چون 
همه  از  است  اصولگرایی  خاستگاهش 
باشند!  پاسخگو  می خواهند  اصولگرایان 
اصالح طلبان  و  اصولگرایان  ما  مشکل 
باید  که  است  این  سیاسی  جریانات  و 
پاسخگوی همه حرف های با ربط و بی ربط 

باشیم.
  می گویید اصالح طلبان تخریب 
را شروع کردند. در این طرف هم باید 
نقش اصولگرایان را بگویید. حتی بعد 
از کنار رفتن احمدی نژاد هم عده ای  
از اصولگرایان دست به توهین زدند. 
استفاده  اصولگراها  لفظ  از  چرا 

نمی کنید؟
اینکه می گوییم تخریب آقای هاشمی 
از جریان اصالح طلبی شروع شد معنای 
این  به  اصالح طلبان  که  نیست  این  آن 
تخریب راضی بودند، اما در فاصه 76 تا 84 
یک مقاله، سخنرانی و توهین در نشریات 
اصولگرایی علیه آیت اهلل هاشمی از سوی 

وقتی  احمدی نژاد  نداریم.  اصولگرایان 
وارد شد، موجی مبنی بر تخریب ایشان را 
شروع کرد و سوار این موج شد. اصولگرایان 
از گروه های مختلفی بودند و عده ای خیلی 
از اصولگرایان که  خوششان آمد. برخی 
بعد از 84 به وجود آمدند مانند جریان 
از  رادیکال  جریان های  دیگر  و  پایداری 
بین اصولگرایان سنتی نبودند و این هم 
باز معنایش این نیست که از اصولگرایان 
نکرده  کار  هاشمی  علیه  کسی  سنتی 
 84 سال  هستند.از  افرادی  حتماً  است. 
اصولگرا  جریان های  از  تعدادی  بعد  به 
تخریب  موج  روی  احمدی نژاد  مانند 
در سال  و  کردند  را شروع  کار  هاشمی 
88 به دیگران هم رسید که پای برخی از 
مراجع و آقای ناطق نوری را هم به میان 
ریاست  اول  سال  هنوز  کشیدند.البته 
جمهوری احمدی نژاد تمام نشده بود که 
رسماً اعالم کرد اصولگرایان را قبول ندارم 
و چیزی به عنوان جریان اصولگرایی را به 
رسمیت نمی شناسم که شامل همه ماها 
می شد. نه اینکه ما را تخریب کند بلکه 
اعالم برائت می کرد که من با اینها نیستم. 
او به هیچ وجه خود را مدیون اصولگرایان 
شده  جمهور  رئیس  که  نمی دانست 
است. شاید هم حق داشت لذا تعدادی از 
اصولگرایان تا 15 روز مانده به انتخابات 
احمدی نژاد حمایت  از  اصاًل  اول  مرحله 
نمی کردند و زمانی که دیدند اوضاع دارد 
به نفع احمدی نژاد می شود یک مرتبه به 
سمت او رفتند.آقای حجاریان در مجلس 
از  را  یا هاشمی  ششم به من پیغام داد 
باالی لیست بردارید یا همه شما را به دریا 
هاشمی  آقای  از  اکنون  اما  می فرستیم، 
دفاع می کند. خود دوستان هنجارشکن 
اصالح طلب بارها اعالم کردند در آن زمان 
اشتباه کردیم و حتی آنهایی که انتخابات 
را تحریم می کردند اکنون می گویند پای 
بیایم یعنی مواضع تغییر کرده  صندوق 
بود  این گونه  هم  اصولگرایان  در  است. 
که از سال 84 به بعد تقریباً اصالح طلبان 
کردند  قطع  را  هاشمی  علیه  تحرکات 
جریان  ولی  شدند  هاشمی  حامی  و 
هاشمی  تخریب  موج  روی  احمدی نژاد 
پیش رفت. در تخریب های هاشمی، یک 
عده آمدند و سینه سپر کرده و حمایت 
کردند، یک عده سکوت کردند و یک عده 
هم  شدند.فتنه  تخریب  موج  همراه  هم 
دو  آن  معتقدم  البته  بود.  همین گونه 
نفر رأس فتنه ظلم و خیانت کردند و باید 
برخی  اما  بدهند،  هم  را  کارشان  پاسخ 
جزو  هم  را  هاشمی  آقای  می خواستند 
سران فتنه به حساب آورند  ولی بارها در 
سخنرانی ها گفتم ممکن است برخی در 
جریان فتنه آن گونه که باید موضع گیری 
نکردند اما نباید آنها را جزو سران فتنه به 

حساب آورد.
رایزنی  رابطه  این  در  چقدر   

کردید؟
وقتی آدم سیاسی یک موضع سیاسی 
خود  موضع  می کند،  اعالم  رسانه  در 
که  است  زمانی  اما  کرده،  مشخص  را 
تربیت کردید که  را  نفر  می گویید چند 
ممکن است در این زمینه ضعیف باشیم و 

نتوانسیم تربیت کنیم.
  اینکه اعالم موضع داشتید یك 
رسانه های  که  زمانی  اما  است  بحث 
عناوین  با  را  هاشمی  آقای  اصولگرا 
بصیرت  بی  خواص  یا  فتنه  ساکت 
برای  واکنشی  چرا  می بردند  نام 

جلوگیری از این رفتارها نداشتید؟

سال ۸۴ به بعد تقريبًا 
اصالح طلبان تحركات علیه 

هاشمی را قطع كردند و 
حامی هاشمی شدند ولی 
جريان احمدی نژاد روی 

موج تخريب هاشمی پیش 
رفت. در تخريب های 

هاشمی، يک عده آمدند 
و سینه سپر كرده و حمايت 
كردند، يک عده سکوت 

كردند و يک عده هم همراه 
موج تخريب شدند

،،
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به من هم می گفتند. البته این افتخار 
این گونه  اصولگرایان  همه  اما  نیست 
اصولگرا  رسانه های  در  البته  و  نبودند 
از سال 84 تا 92 مطالبی علیه هاشمی 
وجود داشت و حتی در مجلس هشتم و 
نهم می خواستند بیشتر آقای هاشمی را 
تخریب کنند اما آقای هاشمی در مجموع 
سعه صدر باالیی داشت.ممکن بود آقای 
داشته  استراتژیک  اشتباهات  هاشمی 
باشد. به طور مثال در مسائل کارشناسی 
ایشان در دوره ریاست جمهوری به سمت 
تعدیل سیاست های اقتصادی رفت اما این 
تعدیل آن قدر سرعت گرفت که به تعبیر 
برخی می گفتند این تعدیل باید صورت 
گیرد ولو اینکه دو سه دهک از محرومین 
هم له شوند و مملکت رونق گیرد. البته ما 
هم در مجلس حمایت کردیم ولی وقتی 
در سال 73 یا 74 رکورد تورم در حدود 
ترمز  مجلس  در  شد،  زده  44.5درصد 
تعدیل را کشیدیم و آقای هاشمی حتی 
از ما در نماز جمعه گالیه کرد مبنی بر 
اینکه اینها با ما بودند و ما آنها را روی کار 
سیاست  نمی گذارند  اکنون  اما  آوردیم 
تعدیل با آن سرعتی که مدنظر است، پیش 
در  استراتژیک  اشتباهات  دیگر  رود.از 
سال 76 که موجی به وجود آمد و کسی 
هم نمی توانست جلوی آن را بگیرد، این 
بود که در هفته های آخر آقای هاشمی 
گرایش هایی برای انتخاب آقای خاتمی 
مستقیم  صورت  به  البته  داد.  نشان 
حمایت نکرد. بیشتر طرفدار آقای ناطق 
بود اما گرایش هایی نشان داد که برخی 
چنین احساس و تحلیل کردند هاشمی 
گرچه با آقای ناطق نزدیک است و مواضع 
یکسانی دارند، اما آقای هاشمی احساس 
شود  جمهور  رئیس  خاتمی  اگر  کرد، 
راحت ترمی شود او را مدیریت کرد تا ناطق، 
چون آقای ناطق برای خود وزنه ای بود.

البته منظور این نیست که موضع آیت اهلل 
هاشمی باعث رأی خاتمی شد. آن دالیل 
چندان  مباحث  این  به  و  دارد  دیگری 
مربوط نیست.  افرادی که خاتمی را بر سر 
کار آوردند جریان فکری دیگری را دنبال 
بسیاری  به  نسبت  خاتمی  و  می کردند 
از تخریب هایی که علیه هاشمی از سوی 

اصالح طلبان رخ داد، راضی نبود.
علیه  تخریب  ها  این  بین  در    
نهم  مجلس  در  هاشمی  آیت اهلل 
به  تخریب کنندگان  با  آیا  دهم،  و 

صورت خصوصی صحبت کردید؟
اگر  می کردیم.  هم  دعوا  حتی  بله، 
رسایی  آقای  مانند  افرادی  مجلس  در 
علیه آیت اهلل هاشمی صحبت می کردند 
دهن به دهن می شدم و حتی در برخی 
مواقع انتقاد می کردند که تو آیین نامه را 
دارند  می دیدم  وقتی  نمی کنی.  رعایت 
را  جلویشان  می کنند  ناجوانمردی 
می گرفتم. عزیزانی که در مجلس جزو 
را  من  اصاًل  بودند  اصولگرا  تندروهای 
خودی نمی دانستند و از این مباحث زیاد 

داشتیم.
  بعد از فوت آقای هاشمی اتفاق 
افتاد که از یك کار نکرده یا حرف 

نگفته، حسرت بخورید؟
بله، اگر می توانستم رابطه پررنگ تر با 
ایشان داشته باشم حتماً تأثیر بیشتری 
وقت ها  بعضی  می گذاشتیم.   هم  روی 
اتفاق می افتاد 6 ماه یا یک سال ارتباطی 
با ایشان نداشتیم.  البته در جلسات رسمی 
همدیگر را می دیدیم. حدود 10 سالی که 

در مجمع تشخیص خدمت ایشان بودم 
خیلی کارها بود که به من واگذار می کردند 
که  حرف هایی  است  این  حسرتم  و 
می خواستیم بگوییم، چرا بیشتر نگفتیم، 
چرا بیشتر نرفتیم و این مخصوص آقای 
هاشمی هم نیست. شاید عجیب باشد که 
بگویم من با شهید باهنر حتی یک عکس 
هم ندارم و از این مسائل آدم احساس 

حسرت دارد.
هاشمی  آقای  وقتی   92   سال 
به  شما  واکنش  شدند،  ردصالحیت 

این مسأله چه بود؟
شدند  ردصالحیت  ایشان  اینکه  از 
اصاًل خوشحال و قانع نبودم،  اما قبل از آن 
معتقد بودم آقای هاشمی نباید ثبت نام 
کند، چون فضا برای حضورشان مهیا نبود 
و از کل این ماجرا ناراحت بودیم که چرا 
آقای هاشمی برای سومین بار دارد این 
کار را می کند. البته ایشان برای حضور 
خود استدالل داشت. در انتخابات سال 
92 می گفتند که احساس تکلیف کردم 
که ثبت نام کنم و بعد از ردصالحیت هم 

گفتند من به تکلیفم عمل کردم و کاماًل 
راضی هستم، اما حس ما این بود که در این 

انتخابات ایشان تکلیفی ندارد.
  آقای هاشمی جانشین فرمانده 
کل قوا بودند، اما بعضًا عنوان می شود 
و  نبود  جنگ  فرمانده  ایشان  که 
شهید صیاد شیرازی و آقای رضایی 

فرمانده بودند؟
حضرت امام)ره( ابتدا حکم جانشینی کل 
قوا را به بنی صدر دادند. او یک سال اول جنگ 
را اداره کرد که البته بد اداره شد و مجلس و 
دیگر نهادها به این نتیجه رسیدند که باید 
عدم کفایت سیاسی بنی صدر را در مجلس 
جنگ های  و  درگیری ها  لذا  کنند  مطرح 
مسلحانه و تحرکات منافقان زیاد شد. مجلس 
که تنها از حضرت امام)ره( حساب می برد 
در پی این بود که آیا امام)ره( از طرح این 
مسأله در مجلس راضی هستند یا خیر. البته 
امام)ره( خیلی مقاومت کردند و بارها آقایان 
هاشمی، آیت اهلل خامنه ای و شهید بهشتی 
نزد امام رفتند و استدالل کردند و حتی در 
برخی جلسات گریه کردند که بنی صدر دارد 
همه چیز را به باد می دهد، اما امام)ره( گفتند 
که بروید و با او کار کنید. خیلی تحمل کردند 
تا اینکه یک روز 7 صبح، تیتر اخبار رادیو، 
بیانیه حضرت امام)ره( بود مبنی بر اینکه 
بنی صدر  ابوالحسن  امروز  از  »بسمه تعالی، 
جانشین فرماندهی کل قوا نیستند«. این 
بیانیه چراغ سبزی برای مجلس بود و پس از 
این امام)ره( رسماً طی حکمی آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی را به عنوان جانشین فرماندهی کل 
قوا منصوب کردند. قرارگاه های مشترکی بین 
شهید صیاد شیرازی و آقای محسن رضایی بود 
اما فرماندهی قرارگاه برعهده آقای هاشمی قرار 
داشت و آنها نیروهای اجرایی بودند که یکی 
سپاه و دیگری ارتش را مدیریت می کرد. آقای 
هاشمی در مسأله همدلی و همراهی ارتش و 
سپاه نقش بسیار پررنگی را داشت و از زمانی 

که ایشان جانشین شدند نه اینکه بخواهیم 
اجر بقیه را ضایع کنیم،  اما فلش های پیروزی 
نمایان شد. قبل از آن عملیات موفقی علیه 

صدام نداشتیم.
  خطبه های آیت اهلل هاشمی در 
نماز جمعه در مقایسه با خطبه های 

کنونی را چگونه می بینید؟
آقای هاشمی یک امتیاز نداشت ولی 
آن را تبدیل به امتیاز کرد. ایشان خطیب 
خطیب  که  آقایانی  نبود.  قدرتمندی 
اگر  می روند  منبر  باالی  وقتی  هستند 
حرفشان را فشرده کنیم ممکن است چند 
جمله بیشتر از آن درنیاید. آقای هاشمی 
ساعت  یک  برای  نبود  خطیب  چون 
خطبه، 5 ساعت مطالعه می کرد، بنابراین 
خطبه های او بسیار جذاب بود.شاید حدود 
20 سال ایشان خطیب روز قدس بودند اما 
تمام آن 20 خطبه تحلیل روز و جامع بود و 
تکراری نبود. خطبه های آیت اهلل هاشمی، 
که  بود  مؤثر  بسیار  و  محققانه  مدبرانه، 

دست آویزی برای کارشناسان می شد.

  دلیل اینکه در سال های اخیر در 
خطبه های نماز جمعه حضور نیافتند، 

چه بود؟
بعد از سال 88 خواستند در یکی دو 
خطبه شرکت کنند ولی عده ای در راستای 
بحث فتنه تجمع کردند و آقای هاشمی 
مصلحت نداست که به نمازجمعه بیاید. 
این یک توافق طرفینی بین ستاد نماز 
جمعه و ایشان بود. شنیده ام خودشان هم 
موافق نبودند.جای ایشان در خطبه های 
نماز جمعه سال های اخیر خالی بود چون 
جناحی  و  تکراری  حرف های  یک سری 

شنیده شد که حیف بود.
  شهید باهنر در مورد آیت اهلل 

هاشمی چه دیدگاهی داشتند؟
شهید باهنر، آیت اهلل هاشمی را فردی 
می دانستند  انقالبی  و  قدرتمند  جسور، 
و همواره نقش ایشان را در اداره نهضت 

حضرت امام)ره( یادآور می شدند.
  از خبر فوت ایشان چگونه مطلع 

شدید؟
روزی که فوت شدند تا ساعت 12 با ایشان 
جلسه داشتم. آقای رضایی، چیت چیان و 
چند کارشناس دیگر هم حضور داشتند و 
بحث بازنگری در سیاست های انرژی مطرح 
بود. مأموریتی به من و آقای رضایی دادند 
مبنی بر اینکه سیاست های مربوط به انرژی را 
مورد بررسی قرار دهیم و بعد از آن جلسه ناهار 
را با وزیر بهداشت، آقای قاضی زاده هاشمی 
بودند. بعدازظهر در دفتر جامعه اسالمی 
مهندسین در جلسه شورای مرکزی بودم که 
خبر دادند آقای هاشمی حالش خوب نیست 
و به بیمارستان رفته اند. تقریباً وقتی خبر 
رسانه ای شد به فاصله 20 دقیقه مطمئن 

شدم ایشان فوت کرده اند.
  از چه کسی مطلع شدید؟

فکر کنم با آقای مرعشی تماس گرفتم. 
حالشان آن روز در جلسه خوب بود. آقای 
به  می رفت،  استخر  وقت  هر  هاشمی 
هیچ کس حتی فرزندان خود هم اجازه 
ورود نمی داد و محافظان از سنسورهای 
می شدند  آقا  حاج  حال  متوجه  صوتی 
و وقتی که سنسورها 15 دقیقه عالئمی 
نداشت یکی از محافظان با تردید در را 

شکسته بود.
 دلیل محبوبیت آیت اهلل هاشمی 

در سال های اخیر چه بود؟
سعه صدر ایشان باعث محبوبیت شد. 
مثاًل وقتی که پسرش متهم بود و زمانی که 
به دادگاه رفت و حکم اجرا شد و به زندان 
افتاد ایشان عکس العمل حکومتی نشان 
نداد در حالی که وقتی به مرخصی می آمد 
اینکه  اما  پدرانه در آغوشش می گرفت، 
اقدامی حکومتی کند که زندان نرود چنین 
اقدامی نکرد و این را مردم ارج می گذارند. 
آقای هاشمی که ارتباط عاطفی با فرزندش 
استفاده  از قدرتش  قانون  برابر  دارد در 
نمی کرد، درحالی بسیاری از موقعیت خود 
استفاده می کنند و این رفتارهای ایشان 
بود که تخریب ها را بازسازی کرد.کسی 
جایگزین آقای هاشمی نمی شود و این 
خأل حس می شود، اما رویش ها در انقالب 
زیاد است. در زمان حیات  اسالمی هم 
حضرت امام)ره( حتی از تصور اینکه ایشان 
روزی نباشد بدنمان می لرزید اما بعد از 
مدتی، با اینکه هیچ کس جایگزین امام 
نشد، این خأل جبران شد.معتقدم باید از 
دوره کاریزما شدن چهره ها فاصله گیریم. 
باید در کشور ساختارها کاریزما شوند چرا 

که غیر از این نمی توان پیش  رفت.

از اينکه آيت اهلل 
هاشمي در انتخابات 

92 رد صالحیت شدند  ، 
خوشحال و قانع نبودم 

اما قبل از آن معتقد بودم 
آقاي هاشمي نبايد

 ثبت نام كند

آقای هاشمی كه ارتباط 
عاطفی با فرزندش دارد در 

برابر قانون از قدرتش استفاده 
نمی كرد، درحالی بسیاری 

از موقعیت خود استفاده 
می كنند و اين رفتارهای 

ايشان بود كه تخريب ها را 
بازسازی كرد

،،،،
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  رئیس فقید مجمع تشخیص در 
چه خانواده ای به دنیا آمد و رشد یافت؟

پدر  بودیم.  مذهبی  خانواده  یک  ما 
به  عالقه مند  داشت،  حوزوی  تحصیالت 
قرآن و نهج البالغه بود و می توان گفت به 
معنای واقعی کلمه یک انسان متدین و با 

خدا بود.
می کردیم  زندگی  ما  که  روستایی  در 
دو  و  نبود  کالسیک  معنای  به  مدرسه 
مکتب خانه برای پسران و دختران وجود 
قرآن،  قدیمی،  دروس  آن  در  که  داشت 
گلستان سعدی، کلیله و دمنه، سواد خواندن 
و نوشتن و ریاضی تدریس می شد. پدر یک 
فلسفه تربیتی داشت. ایشان می گفت اگر 
فرزندان در سن بلوغ در یک محیط مذهبی 
رشد کنند ایمانشان قوی خواهد شد،  بر 
همین اساس وقتی که پسر ها به سن بلوغ 
می رسیدند آنها را به بهترین محل مذهبی 

کشور، یعنی قم می فرستاد.
حاج آقا در سن 13 سالگی به قم آمدند. 
اتاق های  از  یکی  در  رسیدند  که  قم  به 
زندگی  به  شروع  مرعشی  خانه اخوان 
کردند. جالب است بدانید منزلی که حاج 
آقا در آن سکونت داشتند درست در   همان 

کوچه ای بود که خانه امام در آن قرار داشت.
آن سال ها امام)ره( مدرس حوزه بودند. 
 حاج آقا تعریف می کرد به قدری مجذوب 
امام و کاریزمای ایشان شده بود که ساعت 
ورود و خروج از منزل را با ساعت ورود و 
خروج ایشان هماهنگ کرده بود تا وقتی 
از منزل خارج می شدند امام را ببیند. بعد 
از چند روز امام متوجه این قضیه می شود 
و از حاج آقا علت این رفتار را می پرسند که 
ایشان هم عالقه مندی و ارادت شان را  به 
امام می گویند و همین باب گفت و گو را باز 

می کند.
 آیت اهلل هاشمی از چه زمانی در 

کنار امام مبارزه را آغاز کرد؟
سال 40 وقتی مرحوم آیت اهلل بروجردی 
که مرجع تقلید بودند، مرحوم شدند، شاه 
دست به حرکت هایی علیه مذهب زد و الیحه 
ایالتی والیتی را به تصویب رساند. علمای قم 
ازجمله آیت اهلل روح اهلل خمینی نسبت به 
این امر اعتراض کردند. امام در خصوص این 
الیحه بیانیه می دهد  و یک جریان مبارزاتی 
در قم آغاز می شود. آن روز ها آیت اهلل هاشمی 
با امام مبارزات را آغاز  کردند. پیامد اتفاقات 
این بود که ساواک حاج آقا را دستگیر کرد و 

به زندان انداخت.
معافیت  دانشجویان  مانند  طالب 
تحصیلی برای به سربازی رفتن داشتند اما 
شاه آن معافیت را برداشت و آقای هاشمی 
را به همراه 40 طلبه دیگر به سربازی فرستاد. 
برای مبارزات  آغازی  واقع  امر در  همین 

جدی ایشان است. هنگامی که سال های 
41 و 42 حادثه 15 خرداد پیش می آید و 
شاه تعدادی را می کشد و افرادی را دستگیر 
و زندانی می کند و امام را به تهران می برد. 

آنجاست که مبارزات علیه شاه اوج می گیرد.
  زمانی که امام در تبعید بودند 
چگونه  ایشان  با  هاشمی  آیت اهلل 

ارتباط برقرار می کرد؟
به   آیت اهلل هاشمی به صورت قاچاقی 
نجف می رفتند، دستورالعمل ها را از امام 
می گرفتند، با ایشان تبادل نظر می کردند و 
پیغام را برای یاران امام به ایران می آورد. این 

ارتباطات بسیار زیاد بود.
شخصیت  در  مهم  نکته  یك    
آیت اهلل هاشمی، هوش اقتصادی وی 

بود. این امر از کجا ناشی می شد؟
این هوش به روحیات ایشان در قبل از 
انقالب بازمی گردد. آیت اهلل هاشمی همواره 
به فکر فعالیت های اقتصادی بودند. هنگامی 
که مبارزات اوج می گیرد و تعداد زیادی 
زندانی می شوند، آیت اهلل هاشمی به این 
فکر می افتد به خانواده آنان که سرپرستی 
اساس  همین  بر  کند.  رسیدگی  ندارند 
آغاز  را  اقتصادی  فعالیت های  یک سری 
می کند. می توان گفت آن سال ها حدود 
هزار خانوار تحت سرپرستی آقای هاشمی 
قرار می گیرند که البته کمک رسانی به آنها 
کار ساده ای نبود زیرا ساواک خانواده آنان را 
زیر نظر داشت و هر کسی که به آنها کمک 
می کرد مورد اذیت و آزار قرار می گرفت. 
این روحیه در آیت اهلل هاشمی وجود داشت 
و هنگامی که انقالب پیروز شد و ایشان به 

ریاست جمهوری رسیدند با رویکرد رفاه 
و آسایش برای کشور، دوران سازندگی را 

شروع کرد.
امام  که  لحظه ای  آن  مورد  در   
وارد ایران شد و حس خود و آیت اهلل 

هاشمی درباره آن روز بگویید.
آن روز ها من خدمت امام در نوفل لوشاتو 
بودم و با   همان هواپیمایی که امام به ایران 
آمدند، به کشور بازگشتم. قرار بود زمانی که 
به تهران رسیدیم من همراه خبرنگاران باشم 
اما از هواپیما که پیاده شدم وظیفه ای که به 
عهده ام گذاشته بودند را از یاد بردم و به کنار 

حاج آقا رفتم.
در فرودگاه از طبقه باال نگاه کردم دیدم 
باهنر،  بهشتی،  آقایان  به همراه  آقا  حاج 
رهبری  معظم  مقام  و  اردبیلی  موسوی 
برای استقبال امام آمدند. این لحظه بسیار 
شیرین و هیجان انگیز بود و به هیچ عنوان 
قابل توصیف نیست به خصوص وقتی که آن 

پنج نفر را در کنار هم دیدم.
بودید  هواپیما  در  که  زمانی   

نمی ترسیدید که آن را روی هوا بزنند؟
ایران ایر به ما هواپیما نداد و ما از ایرفرانس 
یک هواپیمای 747 اجاره کردیم که امام را به 
ایران بیاوریم. آن هواپیما ظرفیت 450 نفری 
داشت و ما به   همان تعداد افراد را ثبت نام 
کردیم اما دو روز قبل از پرواز گفتند که شما 
فقط 150 نفر را می توانید با خود به تهران 
ببرید، ما می خواهیم سوخت گیری کنیم اگر 
به هر دلیلی نتوانستیم تهران بنشینیم امام 

را به فرانسه بازگردانیم.
باعث  ایرفرانس  سوی  از  خبر  این 

هیجانات زیادی شد. ما فقط 150 خبرنگار 
را اسم نویسی کرده  بودیم. تعداد آن ها نصف 
شد. وقتی از مرز تبریز وارد ایران شدیم 
خلبان اعالم کرد همه سر جای خودشان 
بنشینند. امام آن روز در طبقه پایین هواپیما 
اتفاقی  اگر  تا  بردیم  باال  را  ایشان  بودند. 
نباشند. وقتی به تهران  افتاد در تیررس 
دور  ساعت  نیم  حدود  هواپیما  رسیدیم 
مهرآباد می گشت و نمی نشست. علت آن را 
نمی دانستیم اما می توانم بگویم وقتی از آن 
باال به جمعیت نگاه می کردیم غرور و شادی 
را در خود احساس می کردیم. باالخره بعد 
از نیم ساعت هواپیما روی زمین نشست. 
پله را به هواپیما وصل کردند که امام پیاده 
شود اما نمی دانم چه شد که دوباره هواپیما 
حرکت کرد و صد متر جلو تر ایستاد . همه این 
مسائل واقعاً برای ما هیجان ایجاد می کرد. 
ابتدا آقای مطهری، صباغیان و پسندیده 
به داخل هواپیما آمدند که امام را همراهی 
کنند. اولین کسی که از هواپیما خارج شد، 
احمدآقا بود و بعد به همراه این سه نفر به 

هواپیما بازگشت.
هاشمی  آیت اهلل  می شود  گفته   
نقش پررنگی در جانشینی مقام معظم 
اگر  لطفاً  دارند.  امام  از  بعد  رهبری 
اطالعاتی در این باره دارید، توضیح 

دهید؟
لحظه ای که امام مرحوم شدند ساعت 10 
و نیم شب بود. آن لحظات سنگین و سخت 
بود و کسی نمی دانست باید چه کند. همه ما 
منزل امام بودیم. لحظات عجیب و غریبی 
بود. آن موقع مدیر صداوسیما بودم. به ما 

گفتند یک بیانیه برای فوت امام تهیه کنید و 
آن را به گوش مردم برسانید. بحث آن بود که 
رحلت امام را   همان شب اعالم کنیم یا فردا 
صبح زود؟ نهایتاً با تصمیم گیری که انجام 
گرفت بنا شد فردا 7 صبح خبر فوت امام را 

اعالم کنیم.
وقتی امام مرحوم شدند، دشمنان اعالم 
می کردند که کار انقالب تمام شده و با رفتن 
خمینی دیگر اینها کسی را ندارند و کشور از 
هم می پاشد، بنابراین تعیین جانشین امر 
خیلی مهمی بود. رهبری در آن زمان رئیس 
جمهور بودند. ابتدا قرار شد به طور موقت 
40 روز جانشین تعیین شود و بعد از مراسم 
چهلم امام، رهبر دائم را معرفی کنند )آن 
زمان بازبینی قانون اساسی باید به رفراندوم 
گذاشته می شد و یکی از شرایطی که قرار 
بود مورد بازبینی قرار بگیرد، شرایط رهبری 

بود(.
آقای هاشمی در آن زمان نقش بسیار 
زیادی  تالش  ایشان  داشتند.  بزرگی 
کردند تا آیت اهلل خامنه ای رهبر شوند. مقام 
معظم رهبری ابتدا تمایلی نداشتند که این 
مسؤولیت را بپذیرند اما خبرگان تصمیم را 

گرفته بود و نمی شد کاری کرد.
چرا  بازگردیم.  عقب  به  کمی   
عده ای معتقدند که ادامه جنگ بعد از 
هاشمی  آیت اهلل  نظر  فتح خرمشهر، 

بوده است؟
از فتح خرمشهر دو نظریه وجود  بعد 
داشت. عده ای معتقد بودند در حال حاضر 
که پیروز شده ایم جنگ را خاتمه دهیم 
اما برخی دیگر معتقد بودند باید جایی را 

محمد هاشمي:

آيت اهلل براي پیشگیري از حرمت شکني
 به  نمازجمعه نرفت  

،،
از او می پرسم این یك سال بعد از برادر چگونه گذشت؟ می گوید نبود برادر بسیار سخت است و در این یك سال لحظات سختی را گذرانده ام. هنوز باور ندارد که حاج آقا نیست.می گوید هدف حاج آقا حفظ نظام،  انقالب و عمران و 
آبادانی کشور بود. از درگیری و تشنج و دعوا خود را کنار می کشید. هر بار که مورد تهمت و تهاجم قرار می گرفت از کنار آنها می گذشت. معتقد بود نمی شود با این رفتار ها کشور را حفظ کرد. ایشان از ائمه اطهار آموخته بود که باید صبر کند، 

علی وار از کنار کسانی که به او تهمت می زدند، می گذشت و خداوند هم جزای این صبر را به او داد؛  تشییع جنازه باشکوهش گواه همین مطلب است.
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در عراق بگیریم و از موضع قدرت جنگ را 
تمام کنیم. اختالف بر سر این بود. نظر آقای 

هاشمی این نبود که جنگ ادامه پیدا کند.
سرنگونی  قصد  بعضی ها  زمان  آن  در 
نظام و کشور را داشتنند. اینکه چه کسانی 
طرفدار این بودند که جنگ ادامه پیدا کند 
و یا قطعنامه را بپذیریم بحثش مفصل است 
اما چکیده اش این بود که امام نظرشان این 

بود که جنگ در آن زمان ادامه پیدا کند.
و  شد  خراب  خیلی  اوضاع  که  اواخر 
آمریکایی ها در جنگ دخالت می کردند و 
هواپیمای مسافربری ما را سرنگون کردند، 
آقای هاشمی خدمت امام شرایط را مطرح 
می کند. دولت نامه ای به امام می نویسد 
توضیح  برایشان  را  کشور  بد  شرایط  و 
می دهند. نامه ای هم از سپاه و ارتش در 
همین راستا به دست امام می رسد. در آن 
شرایط آقای هاشمی پیشنهاد می کنند که 
نمی توان به جنگ ادامه داد و باید قطعنامه 
را بپذیریم. بحث هایی در این زمینه صورت 
می گیرد. آیت اهلل هاشمی به امام می گوید 
من به عنوان جانشین شما اعالم می کنم که 
جنگ تمام شده و شما بعداً من را محاکمه 

کنید.
هاشمی  آقای  که  می بیند  وقتی  امام 
خودشان  کرده اند،  را  فداکاری ای  چنین 
تصمیم می گیرند که قطعنامه را بپذیرند و 

به اصطالح جام زهر را بنوشند.
 درباره وجه بین المللی شخصیت 
ایشان  نگاه  نوع  و  هاشمی  آیت اهلل 
ایشان  به  دنیا  نگاه  و متقاباًل  دنیا  به 

بگویید.
نهضت  زمان  در  هم  هاشمی  آیت اهلل 
و قبل از انقالب، فعال بودند و هم بعد از 
پیروزی آن. ایشان همیشه در کنار امام 
پررنگی  نقش  مختلف  سمت های  در 
جمعه،  نماز  خطیب  عنوان  به  داشتند. 
خطبه می خواندند و دیدگاه هایی مطرح 
می کردند که ایشان را در جهان به عنوان 
و  خردگرا  سیاست مدار،  شخصیت  یک 
هیچ گاه  می کرد.جهان  معرفی  واقع بین 
آیت اهلل هاشمی را یک فرد تندرو و دگم 
ندید. آقای هاشمی با توجه به مجموعه 
یک  عنوان  به  داشتند  که  فعالیت هایی 
شخصیت واقع گرا و عاقل به دنیا معرفی 
و  شخصیت ها  نظرات  شما  وقتی  شد. 
رابطه  در  را  دنیا  مختلف  سیاستمداران 
متوجه  می کنید  نگاه  هاشمی  آقای  با 
مشترک  وجه  شد.  خواهید  جریان  این 
تمام آنها این است که آیت اهلل هاشمی را 
شخصی عاقل می دانستند. در زمان ریاست 
روابطمان  هاشمی  آیت اهلل  جمهوری 
به  کرد  پیدا  بهبود  کشور ها  از  خیلی  با 

خصوص با کشورهای حوزه خلیج فارس.
آقای  با  ایشان   84 سال   
از  اما  به دور دوم رفتند  احمدی نژاد 
صندوق رأی نام ایشان بیرون نیامد. 

نظرشان در این باره چه بود؟
ایشان نسبت به انتخابات 84 دیدگاه 
انتخابات  بود  معتقد  داشتند.  خاصی 
مدیریت شده است. ایشان قبول نداشتند 
که رأی واقعی آن چیزی است که از صندوق 
درآمد. حتی نامه ای هم نوشتند و در آن 
عنوان کرد من شکایتم را در این باره به خدا 
می کنم. آن بیانیه کوتاه اما بسیار پرمحتوا 
بود. آن روز ها اعالم می کردند اگر ایشان 
نظری دارند چرا بیان نمی کنند. حاج آقا 
در آن بیانیه گفتند یک کسانی نمی توانند 
یا نمی خواهند. شکایت نمی کنم بلکه به  
خداوند شکایت می کنم. مفهوم این نامه این 

بود که نتیجه انتخابات را قبول نداشتند.

  پس از 84 شاهد هجمه هایی علیه 
آیت اهلل هاشمی بودیم. علت این امر 

چه بود؟
آقای هاشمی هدفش حفظ نظام،  انقالب 
و عمران و آبادانی کشور بود. از درگیری و 
تشنج و دعوا خود را کنار می کشید. معتقد 
بود در اینها چیزی وجود ندارد. هر قدر مورد 

نمی داد.  جواب  می شد  تهاجم  و  توهین 
ایشان معتقد بودند اگر ما   همان چیزی که 
این جریان می خواهد را انجام دهیم فرقی با 

آنان نمی کنیم.
رفتار ها  این  با  نمی شود  بودند  معتقد 
کشور را حفظ کرد. ایشان از ائمه اطهار 
آموخته بود که باید صبر کند و خداوند هم 
جزای این صبر را به او داد.  شما حتماً آن 

تشییع جنازه با شکوه را دیدید.
از نظر تحلیل سیاسی هم باید بگویم 
ایشان مطالب و سخنانی را عنوان می کرد که 
بسیار واقع بینانه بود و تحلیل های درستی 
ارائه می کرد. عده ای معتقد بودند آیت اهلل 
هاشمی مانند کسی است که درون خشت 
خام را می بیند و می داند اصل ماجرا چیست.

خانواده  اعضای  یا  شما   
این  به  می خواستید واکنشی نسبت 

تهمت ها نشان دهند؟
بله، بعضاً می شد که از ایشان بخواهیم 
واکنش یا صحبتی انجام دهند، اما ایشان 
علی وار از کنار آنان می گذشت. می گفتیم 
جواب  یا  نمی دهید  نشان  واکنش  چرا 
نمی دهید. ایشان می گفتند چرا حاال باید 

جواب یک عده را بدهم؟
  برخی معتقدند هدف پرونده های 
قضایی فرزندان، آیت اهلل هاشمی بود. 

نظر شماچیست؟
ما هم بعضاً این حرف ها را شنیدیم ولی 
نمی توانم اظهارنظری در این مورد داشته 

باشم. خداوند حاضر و ناظر است.
  بعد از سال 88 آیت اهلل هاشمی 
قرار  نماز جمعه  تریبون  دیگر پشت 
نگرفت. آیا درخواست شد که ایشان به 

نماز جمعه بازگردد؟
درخواست ها مبنی بر بازگشت آیت اهلل 
هاشمی به نماز جمعه از سوی مردم بسیار 

زیاد بود اما ایشان می گفتند که جایگاه این 
نماز ویژه است. از طرفی هم اطالع داده 
بودند که عده ای قصد دارند که اگر حاج آقا 
به نماز جمعه بازگردد حرمت شکنی کنند. 
می گفتند به این نماز نمی روم تا حرمتش 

شکسته نشود.
نیز  دست اندرکاران  و  مسؤوالن  البته 
کمتر از ایشان برای نماز دعوت می کردند. 
جایگاه  می خواستند  چون  هم  خودشان 
نماز جمعه شکسته نشود دیگر حضور پیدا 
نمی کردند. می گفتند حفظ اهداف انقالب و 

نظام برایشان باال ترین هدف است.

هاشمی  آیت اهلل   92 سال   
ردصالحیت شد. تحلیل شما در این 

باره چه بود؟
آن سال من رئیس دفتر ایشان بودم. 
مردم  سوی  از  زیادی  درخواست های 
می شد که حاج آقا برای ریاست جمهوری 
ثبت نام کنند. مردم در واقع او را ناجی کشور 
از علما و مراجع  می دیدند. حتی بعضی 
تقلید برای ایشان تکلیف شرعی گذاشته 
بودند که در انتخابات شرکت کنند.آخرین 
روز ثبت نام گفتند که من دیشب کاله خود 
را قاضی کردم و به این نتیجه رسیدم که به 
درخواست مردم جواب مثبت بدهم. من در 
برابر این مردم مسؤولم. قصد داشتند که با 
رهبری هم مشورت کنند اما چون زمان کم 
بود، مقدور نشد. ساعت های آخر ثبت نام 
بود که گفتند به سوی وزارت کشور حرکت 
کنید. حتی فکر می کردیم که به ثبت نام 
که  نمی کردیم  پیش بینی  نرسیم.واقعاً 
ایشان ردصالحیت شوند. شورای نگهبان 
که  دادند  پیغام  ایشان  به   نفر  دو  توسط 
انصراف بدهند. ایشان در پاسخ گفتند من 
با مردم شوخی ندارم و انصراف نمی دهم و 

انصراف ندادند.
 هنگامی که ردصالحیت شدند، 

چه واکنشی نشان دادند؟
حاج آقا گفتند که آن شب راحت ترین 

شب زندگی ام بود و خیلی راحت خوابیدم.
هاشمی  آیت اهلل  فوت  از  بعد    
درباره  زیادی  گمان های  و  حدس 
تکلیف  شد.  زده  ایشان  وصیت نامه 

وصیت نامه ایشان چه شد؟
وصیت نامه جدیدی پیدا نشد جز یک 
برگی که در زمان آنژیوگرافی نوشته بودند 
که پای آن هم نوشته شده بود بعداً تکمیل 

می کنم. ما چیز دیگری پیدا نکردیم.
  شما خبر فوت را چگونه شنیدید؟

یکشنبه من دفتر حاج آقا بودم. صبح 
جلسه ای داشتند و خیلی هم شاداب بودند. 
ایشان  دیدار  به  هاشمی  دکتر  هم  ظهر 
آمدند و با یکدیگر ناهار خوردند. بعدازظهر 
هم مالقاتی با یکی دیگر از مدیران دانشگاه 
آزاد داشتند. من در مسیر منزل بودم که 
یکی از همکاران زنگ زد که حاج آقا حالش 
ایشان را به بیمارستان  به هم خورده و 
آورده اند. خودم را به بیمارستان شهدای 

تجریش رساندم، اوضاع خیلی بد بود.
از مسؤوالن احیا سؤال کردم که این آثار 
حیاتی که روی مانیتور دیده می شود متعلق 
به حاج آقا است، آنها پاسخ دادند خیر مربوط 
به دستگاه ها است. از نظر روحی و روانی در 
شوک بودیم. دکتر هاشمی هم رسیدند. 
یک ربع بعد دکتر جهانگیری و آقای روحانی 
آمدند. وزیر بهداشت با مسؤوالن احیا شروع 
به تبادل نظر کردند و دست آخر تصمیم 
گرفتند که دستگاه ها را قطع کنند، زیرا 

دیگر احیا فایده نداشت.
  بحثی این روز ها از سوی فرزندان 
آیت اهلل هاشمی مطرح شده مبنی بر 

وجود رادیواکتیو در خون ایشان.
اعالم شد علت مرگ حاج آقا ایست قلبی 
بود اما علت این ایست را مشخص نکردند. 
همین مسأله شایعاتی را ایجاد کرد و نظرات 
متفاوتی را پیرامون مرگ آیت اهلل هاشمی به 
وجود آورد. اما براساس اعالم پزشکان و کادر 

پزشکی علت مرگ ایست قلبی بود.
  مراسم تشییع آیت اهلل را چگونه 

دیدید؟
مراسم تشییع، فوق العاده بود. مردم برای 

آیت اهلل هاشمی سنگ تمام گذاشتند.

به عنوان خطیب نماز 
جمعه، خطبه می خواندند 

و ديدگاه هايی مطرح 
می كردند كه ايشان را 
در جهان به عنوان يک 
شخصیت سیاست مدار، 

خردگرا و واقع بین معرفی 
می كرد.جهان هیچ گاه 
آيت اهلل هاشمی را يک 
فرد تندرو و دگم نديد. 
آقای هاشمی با توجه به 

مجموعه فعالیت هايی 
كه داشتند به عنوان يک 

شخصیت واقع گرا و عاقل 
به دنیا معرفی شد

ايشان نسبت به انتخابات ۸۴ 
ديدگاه خاصی داشتند. 

معتقد بود انتخابات 
مديريت شده است. ايشان 

قبول نداشتند كه رأی 
واقعی آن چیزی است كه 

از صندوق درآمد. حتی 
نامه ای هم نوشتند و در 

آن عنوان كرد من شکايتم 
را در اين باره به خدا 

می كنم. آن بیانیه كوتاه اما 
بسیار پرمحتوا بود

،،،،
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  بسیاری معتقدند که رأی محمود 
ایجابی  احمدی نژاد در سال 84 رأی 
نبود بلکه نه مردم به آیت اهلل هاشمی 
تشییع  مراسم  اما  بود  رفسنجانی 
حداقل  حضور  با  هاشمی  آیت اهلل 
100هزار نفر از مردم صورت گرفت. راز 
این تغییر نگاه از سوی مردم نسبت به 

آیت اهلل هاشمی چه بود؟
بیش از صد هزار نفر بود. ما در جمهوری 
تاریخی  مهم  بدرقه  دو  ایران  اسالمی 
داریم؛ یکی مربوط به تشیع امام خمینی و 
دیگری هم مراسم تشییع آیت اهلل هاشمی 
آیت اهلل هاشمی  از فوت  رفسنجانی. پس 
هم مشاهده کردیم که رسانه ها از آن به نام 
»حماسه اکبر« سخن گفتند. به نظر من 
محبوب شدن و تغییر نگاه مردم به مرحوم 
این  عامل  یک  دارد.  عامل  چند  هاشمي 
است که آقای هاشمی جزو شخصیت های 
تأثیرگذار این کشور بود. او هم در فرآیند 
انقالب و پیروزی آن تأثیرگذار بود و هم 
ایران  اسالمی  جمهوری  تأسیس  در 
نقش آفرینی مؤثری داشت. آقای هاشمی 
ازجمله شخصیت های تأثیرگذاری بود که 
خیلی نسبت به جمهوری اسالمی امیدوارم 
بود و به همین خاطر هم تا پایان عمر برای 
موفقیت آن تالش کرد. پس از پایان دوره 
آقای خاتمی و با آغاز اقدامات عجیب و غریب 
احمدی نژاد به این تأمل فرورفت که پس از 
گذشت چند دهه از پیروزی انقالب، ما چه 
کرده ایم که به این وضعیت دچار شده ایم. 
هاشمی کوشید به روش خود، هاشمی وار - 
که روشی عملگرایانه است – و نه خاتمی وار، 
با  و  بپردازد  وضعیت  بررسی  و  نقد  به 
تأثیرگذاری بر امور، جمهوری اسالمی را به 

ریل اصلی خود بازگرداند.
 به همین خاطر نیز ادبیات هاشمی 

انتقادی شد؟
هاشمی به دنبال آن بود تا چیزی که به 
به  را  شده  درست  اسالمی  نام جمهوری 
روال اصلی خود بازگرداند. مضمونی هم که 
هاشمی آن را دنبال می کرد بازگشت به مردم 
و دوری از تحجر است. هاشمی کوششی 
این چنینی کرد و این تالش به چشم مردم 

و نخبگان آمد.
  چقدر این تالش ها از سوی آیت اهلل 

هاشمی مؤثر واقع شد؟
وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور شد و 
به ویژه پس از سال 88 و حوادث بعد از آن، 
مردم حالت سرخوردگی پیدا کرده بودند و 
به خانه هایشان رفتند – هرچند که آنها در 
سال 92 به دعوت خاتمی و تالش هاشمی 
بار دیگر آمدند و رأی دادند و روحانی پیروز 

شد و وضعیت تغییر یافت – ولی هاشمی تا 
روزی که فوت کرد، خانه نشین نشد، سکوت 
نکرد و در کنار مواضع انتقادی اش، در کنار 
مردم بود. البته این رویکرد برای آیت اهلل 
هاشمی بی هزینه نبود و منجر به فشارهای 
فراوانی بر او شد، هر چند که هاشمی همیشه 
فرصت ساز بود و با زیرکی خاصی که داشت 
می توانست حداکثر بهره برداری را از تنگناها 
و حتی تهدیدها بکند. هاشمی در دهه آخر 
زندگي اش از پیش مردم کنار نرفت و مردم 
این مسأله را دیدند و همین هم موجب شد 
تا نگاه ها نسبت به او خیلی عوض شود و 

حماسه اکبر اتفاق بیافتد.
  وقتی می گوید هاشمی از سال 
84 به بعد در کنار مردم ماند، این شائبه 
ایجاد می شود که او از ابتدا با مردم نبود 

و...

هاشمی یک شخصیت  عملگرا و اعتدالی 
جمهوری  نظام  پروای  همیشه  او  داشت. 
اسالمی را از ابتدای تأسیس تا روز فوت 
داشت ولي هاشمی از سال 84 مواضع و 
روشی انتقادی را در پیش گرفت، چون انتظار 
داشت مانع انحراف نظامی شود که خود از 
همراهی ها  بیشترین  و  است  مؤسسانش 
مختلف  ارکان  اما  داشت،  رهبرانش  با  را 
حاکمیت با هاشمی همراهی چندانی نکردند 
و مشاهده کردیم این عدم همراهی موجب 
شد تا او در سال 84، به خدا پناه ببرد. با این 
حال، این عدم همراهی موجب خانه نشینی، 
کناره گیری و عزلت او نشد بلکه تا آخر در 
کنار مردم ایستاد. مثاًل هاشمی در آخرین 
سخنرانی اش پس از جنبش رأي من کو در 
نماز جمعه چند پیشنهاد داد و تا روز آخر، از 
پیشنهادات و سخنانش عقب نشینی نکرد. 

این رمز موفقیت او بود.
همراهی  عدم  به  کردید  اشاره   
مختلف  ارکان  سوی  از  هاشمی  با 
از  خود  هاشمی  که  حاکمیتی 
مؤسسانش بود. دلیل این عدم همراهی 
چه بود در حالی که بسیاری او را تا قبل 
دو حکومت  مرد شماره  از سال 84، 

می دانستند؟
ما در انقالب دو نوع گرایش داریم؛ یک 
گرایش به دنبال این است که ایران را به 
ملت در میان کشورهای  عنوان دولت – 
اسالمی سامان دهد و واقعاً به »جمهوری« 
سازگار با اسالم اعتقاد دارد. یک گرایش 
دیگر نیز آن است که معتقدند امام به خاطر 
مصلحت زمانی و رودربایستی - و نه از روی 
اعتقاد – جمهوری اسالمی را مطرح کرده و 
زیر بار آن رفته است. آنها می گویند امام به 
یک  ایجاد  برای  اسالمی  حکومت  دنبال 
تمدن جهاني اسالمي- شیعی بود. مي بینید 
این افراد از انقالب دائمی صحبت می کنند. 
هاشمی در خط تفکر دوم نبود. هاشمی با 
توجه به نزدیکی که در رأس قدرت داشت و 
موقعیتی که در آن قرار داشت، می توانست 
در خط دوم و بنیادگرایانه و انقالبي حرف 
بزند ولی به شیوه خود این کار را نکرد و 
بیشتر دنبال تثبیت »جمهوریت« نظام بود. 
مشاهده هم کردیم وقتی احمدی نژاد در 
سال 84 رئیس جمهور شد، افرادی که به 
تفکر حکومت اسالمی گرایش دارند، ظهور 
و بروز داشتند. اگر هاشمی نبود، چه بسا 
تندروی دینی گسترش بیشتری می یافت. 
البته االن وضعیت ایران از پاکستان، مصر 
و... خیلی بهتر است. ما همانند آنها جریان 
بنیادگرای اسالمی جدي در درون جامعه 
نداریم و جریان های بنیادگراي موجود در 
بخش هایي از حکومت هستند که می توان 

آنها را کنترل کرد.
  جنس هاشمی قبل و بعد از سال 
چقدر  داشت.  بسیاری  تفاوت   84

تحوالت زمانی در این باره مؤثر بود؟
اثر  هاشمی  بر  زمانی  تحوالت  حتماً 
داشت و او سعی کرد متناسب با تحوالت 
عمل کند. بعد از جنگ، کشور تخریب شده 
بود و هاشمی به دنبال سازندگی و جبران 
کاستی ها بود و به همین خاطر نیز به دنبال 
تحوالت اقتصادی رفت و معتقد بود پیامد 
است.  سیاسی  توسعه  اقتصادی،  توسعه 
یادم می آید در آن مقطع چندین دیدار با 
ایشان داشتیم. آقای هاشمی چندین بار به 
ما گفت اوضاع و احوال اقتصادی مردم بهتر 
شود، توسعه سیاسي هم اتفاق مي افتد. بعد 
ایشان تجربه دولت اصالحات را دید و پس 

حمیدرضا جاليی پور:

هاشمی برخالف ساير اصولگرايان
 به اصول و ارزش های خود پايبند ماند
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آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی ازجمله سیاستمدارانی است که در میان کنش گران سیاسی و عامه مردم، هم موافقان سرسختی دارد و هم مخالفانی که تمام قد در مقابل ایستادند. او روزهای سخت و دشواری را هم 
البته پشت سر گذاشته است، از شکست مقابل محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 84 تا اوج گرفتن هجمه ها علیه او پس از اتفاقات سال 88 و به زندان رفتن دو تن از فرزندانش. اما هاشمی در تمام حیات 
سیاسی خود نشان داد بازیگری است که می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند که نمونه آن را در نقش ویژه او در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شاهد بودیم. هاشمی رفسنجانی آنچنان 
سیاست ورزی کرد که در مراسم تشییع او صدها هزار نفر حضور یافتند و مراسمی تاریخی را رقم زدند. این مسأله موجب شد تا به دنبال یافتن پاسخی بر این پرسش باشیم که راز محبوبیت هاشمی در سال های پایانی عمرش 
چه بود  و اینکه هاشمی در طول سیاست ورزی 37 ساله خود در جمهوری اسالمی ایران، براساس چه چارچوب و مدلی کنشگری کرده است؟ در این باره با حمیدرضا جالیی پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و عضو 

شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران گفت وگویی داشتیم که مشروح آن را می خوانید.

هاشمی به دنبال آن بود تا 
چیزی كه به نام جمهوری 

اسالمی درست شده 
را به روال اصلی خود 

بازگرداند. مضمونی هم 
كه هاشمی آن را دنبال 

می كرد بازگشت به مردم و 
دوری از تحجر است

،،
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از آن هم با پدیده احمدی نژاد روبه رو شد. 
ما در انتخابات سال 84 با عملکرد نهادهای 
غیرپاسخگو و مداخله گر روبه رو بودیم که 
موجب شد تا فردی مثل کروبی اعتراض 
کند و هاشمی هم به خدا پناه ببرد و این 
در حالی بود که آیت اهلل هاشمی خود از 
مؤسسان این نظام بود. در آن زمان، حرف 
هاشمی خریداری پیدا نکرد و همین مسأله 
موجب شد تا او بفهمد تا چه اندازه پاسخگو 
کردن نهادها و توسعه سیاسی مهم است. 
او به همین خاطر حرف هایی زد و روشی 
را در پیش گرفت که متفاوت از سخنان 
هاشمی با دو دهه گذشته بود. به این اعتبار 
می توان گفت که سال 84، نقطه عطفی در 
نوع نگاه و ادبیات هاشمی است. او از یک فرد 
عملکرد طرفدار توسعه اقتصادی به یک فرد 
عملگرای حامی توسعه همه جانبه و طرفدار 

توسعه سیاسی تبدیل شد.
  هاشمی می گفت من تغییر نکردم 

و این دیگران هستند که...
مهم  رفتارها  بلکه  نیست  مهم  حرف 
هستند. مثاًل در سال 88 و بعد از آن، هاشمی 
به شدت تحت فشار قرار گرفت ولی او از 
مواضع خود در آخرین نماز جمعه ای که 
اقامه کرد، کوتاه نیامد و تحت تأثیر فشارها 
قرار نگرفت. او راه حل هایی را پیشنهاد کرد 
و از آن هم کوتاه هم نیامد. این عمل مهم 

است، نه آنکه او چه چیزی گفته است.
و  نبود  اصالح طلب  هاشمی   

بود  عضو  مبارز  روحانیت  جامعه  در 
با  او  بیشتر  پایانی  دهه  یك  در  اما 
تا  داشت  همراهی  اصالح طلبان 
اصولگرایان. این همراهی تا چه اندازه 

در تغییر رویکرد او مؤثر بود؟
به زمینه تغییر او اشاره کردم. هاشمی 
امیدوار بود بتواند یک جریان میانه رو ایجاد 
کند اما اصولگرایان هاشمی را ترک کردند. 
داشتند  زیادی  اشتباهات  محافظه کاران 
و یکی از مهمترین اشتباهات آنها از دست 
دادن فردی مانند هاشمی بود. اصولگرایي 
مدعی ارزش گرایی است ولی آنها ارزش گرا 

نبودند و تابع قدرت شدند ولی هاشمی این 
کار را نکرد و پایبند به اصول و ارزش های 
خود باقی ماند. این مسأله بسیار ارزشمند 
است. اصولگرایان در مقطعی که باید پایبند 
به ارزش ها باقی می ماندند از احمدی نژاد 

حمایت کردند.
حمایت  ما  می گویند  هم  االن    

نکردیم.
موجب  مسأله  همین  )می خندد( 
مخدوش شدن اصولگرایی شده و سبب 
شده تا بگوییم تابع قدرت شده اند. البته 
منافع شان هم ایجاب می کند. از زمانی که 
اصولگرایان از افرادی مانند هاشمی و ناطق 
نوری فاصله گرفتند، به بدبختی افتادند. 20 
سال است که نتوانسته اند پایگاه رأی شان 
را بیشتر کنند و این در حالی است که در 
زمان دولتداری شان بیشترین درآمد نفتی 
را هم داشتند اما فقط به دوپینگ با نظارت 

استصوابي در انتخابات دلبسته اند.
 یکی از مهمترین مقاطع حیات 
او در  سیاسی هاشمی، نقش آفرینی 
مسائلی  چه  بود.   92 سال  انتخابات 
موجب شد تا هاشمی در 79 سالگی 
وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری 
شود؟ او با ثبت نام خود چه نقشی در 

انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرد؟
هاشمی چند شاهکار داشته است. یکی 
از مهمترین شاهکارهای او خاتمه بخشیدن 
به جنگ بود که با این کار کشور را نجات 

داد. او به امام گفت مرا مقصر اعالم کن و در 
دادگاه نظامی مرا محاکمه کن ولی جنگ 
را پایان بدهید. سقوط صدام اصاًل از زمانی 
شروع شد که هاشمی پایان جنگ را اعالم 
کرد. یکی دیگر از شاهکارهای او تالش برای 
است.  اسالمی  تثبیت سازمان جمهوری 
کسانی که در کنار امام بودند، در مطرح 
شدن جمهوری اسالمی و قوام آن نقش 
جدی داشتند و هاشمی یکی از آنهاست. 
او کس  و جای  نبود  فکر کنید هاشمی 
دیگری مثل... بود. آن وقت چه بالیی بر سر 
این انقالب می آمد؟ یکی دیگر از کارهای 
درخشان هاشمی، ایستادگی بر مواضعش 
در سال 88 بود. او مردم را تنها نگذاشت و 
صدای آنها شد. یکی دیگر از شاهکارهای 
دیگر هاشمی، در سال 92 بود. اقتدارگرایان 
انقالب  شناسنامه  هاشمی  که  حالی  در 
حالی  در  کردند  ردصالحیت  را  او  بود، 
می آورد.  رأی  روحانی  نمی دانستند،  که 
اگر آنها یک درصد احتمال رأی آوری و 
او  را می دادند،  روحانی  ریاست جمهوری 
را هم ردصالحیت می کردند. چرا روحانی 
ثبت نام  هاشمی  وقتي  چون  آورد؟  رأی 
کرد که هنوز فضای سیاسی کشور متأثر 
از حوادث سال 88، سرد بود. هاشمی با 
کاندیداتوری خود تنور انتخابات را گرم کرد 
به گونه ای که دو ساعت پس از کاندیداتوری 
وی، فضای جنبشی در سراسر کشور ایجاد 
شد. مردم امیدوار شدند و این در حالی بود 
که تندروها فکر نمی کردند هاشمی قادر 
مقابل،  در  باشد.  موج سازی ای  به چنین 
اشتباهات شان  سلسله  ادامه  در  تندروها 
در اقدامی نابخردانه شناسنامه انقالب را 
ردصالحیت کردند اما هاشمی و جریان 
اصالح طلب، دلسرد نشد و فضای جنبشی 
ایجاد شده را ترک نکرده و روحانی مورد 
حمایت قرار گرفت و او رئیس جمهور شد. 
حفظ کشور هنر می خواهد و هاشمی در 
تمام هنر خود  تاریخی  بزنگاه  مهمترین 
را به کار برد و در 79 سالگی کاندیدا شد و 
همانند یک فرد 30 ساله مبارزه کرد و البته 
تاوان آن را هم داد و آن، ردصالحیت شدن و 

دستگیری فرزندانشان بود.
اصالح طلبان  حمایت  استدالل   
چه  بود؟  چه  هاشمی  از  حمایت  در 
چیزی موجب شد تا اصالح طلبان به 

فکر حمایت و کاندیداتوری وی بروند؟

هر  شد.  حمایت  این  موجب  تجربه 
تشکل اصالح طلب در سال 84 فکر می کرد 
که می تواند  به تنهایی پیروز شود. ما به 
صورت متوالی در سه انتخابات 76، 78 و 
80 پیروز شده بودیم و فکر می کردیم از هر 
کسی حمایت کنیم، پیروز می شویم در 
بودیم.  نکرده  نظرسنجی  اصاًل  حالی که 
از طرفی، ما با چهار کاندیدا وارد عرصه 
انتخابات شده بودیم و اگر با یک کاندیدا 
چه  بودیم،  شده  انتخابات  عرصه  وارد 
بسا پیروز شده بودیم. این مسأله موجب 
واقع گرا شدن اصالح طلبان شد. همچنین 
مسأله  این  به  فراست  با  اصالح طلبان 
رسیدند که تنها راه تغییر در کشور همچنان 
صندوق های رأی است و آلترناتیو دیگری 
نیست. هاشمی با کاندیدا شدن خود موج 
ساخت و خاتمی با حمایت از روحانی و 
این  توانست  رهبری کردن اصالح طلبان 
موج  را ساماندهی کند. از طرفی، هاشمی 
به خاطر ردصالحیت شدن عصبانی نشد و 
نگذاشت فضا امنیتی تر شود. این کار بزرگی 
بود و موجب شد تا تندروها شش سال در 

دست انداز شدید قرار بگیرند.
 برخی ها می گویند گزینه خاتمی، 
عارف بود اما هاشمی به رئیس دولت 
روحانی  از  که  قبوالند  اصالحات 

حمایت شود.
سال  انتخابات  در  حادثه  چند  اصاًل. 
کاندیداتوری  نخست،  بود؛  مؤثر   92
هاشمی بود. اگر وی ثبت نام نکرده بود، 
فضای جنبشی هم شکل نمی گرفت و ما با 
انتخاباتی سرد نظیر مجلس هفتم، هشتم 
را گرم  انتخابات  او  بودیم.  نهم روبه رو  و 
کرد. اصالح طلبان صدا پیدا کردند و آن 
صدا، هاشمی بود. دومین عامل این بود که 
خاتمی توانست جریان های اصالح طلب را 
زیر یک چتر جمع کند و با رهبری که انجام 
از  داد، موجب وحدت اصالح طلبان شد. 
طرف دیگر هم براساس نظرسنجی هایی 
که انجام شد، روحانی مقبول تر بود و رأی 

بیشتری داشت.
  چقدر میان روحانی و هاشمی 

شباهت وجود دارد؟
توسعه گرا  و  عملگرا  فردی  هاشمی 
بود. روحانی نیز همین خصیصه را دارد. 
داشتند.  اجتماعی  پایگاه  یک  دو  هر 
از طرفی، روحانی از ابتدای انقالب تا زمان 
آیت اهلل  همراه  ریاست جمهوری، همیشه 
هاشمی بود ولی هاشمی نافذتر و قاطع تر 
بود. طبیعی است. هاشمی از انقالبی های 
مشهور بود و جزو شخصیت های تراز اول 
در  سال ها  او  می شد.  محسوب  انقالب 
زندان های رژیم شاه بود. بعد از آن هم از 
مؤسسان جمهوری اسالمی شد و در مقاطع 
مختلف نقش آفرینی می کرد. هم تراز با او در 

میان غیرروحانیون، بهزاد نبوی است.
  فکر می کنید روحانی پیش و پس 
از هاشمی چقدر با یکدیگر متفاوت 

هستند؟ 
هنوز باید صبر کرد و دید او در بزنگاه های 
اکنون  او  می کند.  عمل  چطور  تاریخی 
مسیری را طی می کند که تا این لحظه قابل 

دفاع است.
  چقدر نبود هاشمی برای روحانی 

در انتخابات 96 دشواری ایجاد کرد؟
روحانی 92 با روحانی 96 متفاوت است. 
او در این مدت تجربه بیشتر کسب کرده. در 
مبارزات انتخاباتي خوب عمل کرد هرچند 
خودش کمی بعد فتیله را پایین آورد. آقای 
خاتمی هم نقش مؤثری در انتخابات 96 ایفا 

کرد.

می توان گفت كه سال ۸۴، 
نقطه عطفی در نوع نگاه و 

ادبیات هاشمی است. او از 
يک فرد عملکرد طرفدار 

توسعه اقتصادی به يک فرد 
عملگرای حامی توسعه 

همه جانبه و طرفدار توسعه 
سیاسی تبديل شد

هاشمی چند شاهکار داشته 
است. يکی از مهمترين 
شاهکارهای او خاتمه 
بخشیدن به جنگ بود 
كه با اين كار كشور را 

نجات داد. او به امام گفت 
مرا مقصر اعالم كن و در 

دادگاه نظامی مرا محاكمه 
كن ولی جنگ را پايان 

بدهید. سقوط صدام اصاًل 
از زمانی شروع شد كه 
هاشمی پايان جنگ را 

اعالم كرد

،،

،،
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  اولین دیدارتان با آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی چه زمانی بود و شخصیت 

ایشان را چگونه می دیدید؟
ارتباط ما با آیت اهلل هاشمی از دور دوم 
مجلس شورای اسالمی شروع شد که در آن 
دوره نماینده مردم ورامین در مجلس بودم و 
به واسطه اینکه در کمیسیون دفاعی مجلس 
فعالیت داشتم و در آن زمان ایشان مسؤولیت 
جنگ را برعهده داشت، رابطه تنگاتنگی 
برقرار شد. آقای روحانی هم به عنوان رئیس 
کمیسیون دفاعی ارتباط نزدیکی با آقای 
هاشمی داشت. با آقای روحانی به جبهه 
می رفتیم و با امکاناتی که از آقای هاشمی 
می گرفتیم به فرماندهان هدیه می دادیم. 
آیت اهلل هاشمی قبل از هر عملیات به جبهه 
می رفتند و با سعه صدر و روی باز هر وقت 
امکانات برای رزمندگان می خواستیم دریغ 
نمی کردند و آن زمان آقای ساداتیان رئیس 
دفتر ایشان بود که به دستور آقای هاشمی 

کامالً در اختیار ما بود.
در  هاشمی  آیت اهلل  نقش  به   
برخی  کردید.  اشاره  جنگ  مدیریت 
بیان کردند که ایشان فرمانده جنگ 

نبود. دلیل این اظهارات را چه می دانید؟
جناب آقای هاشمی قائم مقام فرماندهی 
کل قوا بودند و کل امور دفاعی را امام)ره( به 
او سپردند. ایشان حتی از تهران با ماشین 
در جبهه حضور پیدا می کردند و در همه 
صحنه های دفاع حضور داشتند و باید گفت 
دفاع مقدس  اساسی  در  و  بی بدیل  نقش 
تمام  در  که  بودم  شاهد  و  ناظر  داشتند. 
صحنه ها حضور داشتند و هر وقت که مجلس 
برقرار نبود ایشان به جبهه می رفتند. آقای 
روحانی هم همکار ایشان بود و به دستور آقای 
هاشمی به جبهه می رفتند و بیشتر پشتیبانی 
جبهه را تقویت می کرد. آنچه که من شاهد و 
ناظر آن بودم این است که آیت اهلل هاشمی 

نقش اساسی در دفاع مقدس داشتند.
اینکه افراد بیان می کنند هاشمی فرمانده 
جنگ نبود نمی دانم که چه انگیزه ای دارند، 
اما هم نقش مقام معظم رهبری و هم آقای 
هاشمی در دوران دفاع مقدس بی بدیل بود. 
با تمام توان در جبهه حضور داشتند و فعالیت 
می کردند و هرکس نقش آیت اهلل هاشمی را 
نادیده بگیرد ظلم کرده و این بی توجهی به 
زحمات آنهاست که باید آن را مورد توجه قرار 

دهیم.
  جایی بیان کرده اید آقای هاشمی 
این  بودند.  عملگرا  و  واقعیت گرا 
پست های  به  توجه  با  واقعیت گرایی 
مدیریتی که ایشان داشتند چقدر در 

اداره امور کشور مؤثر بود؟
تفاوت برخی از شخصیت ها با دیگران 
این است که آرمانی هستند و آرمان را تبدیل 

به واقعیت می کنند و صحنه بازتری برای 
حرکت دارند اما برخی از شخصیت هایمان 
واقعیت گرا و عملگرا هستند. هر دوی این 
روش ها برای ما مقدس است و در نهایت باید 
اقدام کرده و واقعیت ها را درک کنیم. بخشی 
از انقالب اسالمی، آرمان گرایی است و نباید 
آن را نادیده گرفت چرا که از آرمان به واقعیت 
رسیدیم. برای آقای هاشمی احترام خاصی 
قائلم. ایشان را کاماًل یک شخصیت الهی، 
ارزشی و شخصیتی که عمرش را در راه انقالب 
سپری کرده، می دانم و معتقدم یک لحظه 
به غیر از انقالب نیندیشید و همه عمرش را 
صرف انقالب کرد و حتی تعبیر مقام معظم 
رهبری این بود که از اموال شخصی خود 
در راه انقالب استفاده کرد. نه تنها از انقالب 
چیزی نبرد بلکه اموال شخصی خود را هم 
در راه انقالب هزینه کرد و همه عمر ایشان در 

رابطه با انقالب سپری شد.
  عملگرایی آیت اهلل هاشمی را در 

چه می دانید؟
آقای هاشمی نظرشان در مورد اقتصاد 
اینها  و  بود  متفاوت  اجتماعی  مسائل  و 
مجموعه ای است که می تواند عملگرایی آقای 

هاشمی را اثبات کند.

  یکی از انتقادهایی که به جامعه 
این  می کنند  وارد  مبارز  روحانیت 
است که زمانی که آیت اهلل هاشمی در 
قید حیات بودند و از این تشکل فاصله 
حرکت  روحانیت  جامعه  گرفتند، 
مؤثری برای بازگرداندن ایشان صورت 

نداد. دلیل آن چه بود؟

خالف است. ما خیلی تالش کردیم که 
مبارز  روحانیت  جامعه  در  هاشمی  آقای 
حضور داشته باشند. البته ایشان منع نکرد 
و نگفت که نمی آیم بلکه بیان کرد هر وقت 
خواستید جلسه بگذارید مانعی ندارد و هیچ 
وقت نگفت که از جامعه روحانیت فاصله 
گرفته ام و به واقع هم فاصله نگرفت. آقای 
هاشمی گفتند که برای حضور در جلسات 
آمادگی دارند اما هر وقت خواستید به دفتر 

من بیاید، مانعی ندارد.
کردند  اعالم  اینکه  به  توجه  با   
برعهده  را  جلسه  میزبانی  حاضرند 
گیرند چرا استقبالی از این پیشنهاد 
نشد و همچنین در ادامه برخی افراد 
همچون آقای روحانی و ناطق نوری هم 

به نوعی فاصله گرفتند؟
بحث عدم حضور آقای ناطق نوری مقوله 
دیگری بود و به بحث آقای هاشمی مربوط 
نمی شود اما آقای روحانی تبعیت از آقای 
هاشمی کرد. آقای ناطق نوری در جریان 
موضع گیری احمدی نژاد نسبت به ایشان، از 
جامعه روحانیت فاصله گرفت چرا که دوست 
داشتند بیشتر مورد حمایت قرار گیرد و 
موضع گیری جامعه، مطلوب آقای ناطق واقع 

نشد. جامعه روحانیت البته موضع داشت و 
این عمل را محکوم کرد اما آقای ناطق نوری 
از دبیر جامعه به ویژه آیت اهلل مهدوی کنی 
انتظار داشت و معتقد بود که باید دفاع بهتری 
از او صورت می گرفت. اما آقای هاشمی و 
روحانی خودشان دیگر حضور پیدا نکردند 
در حالی که ما از آنها برای جلسات دعوت 

می کردیم.
  چرا از پیشنهاد میزبانی آیت اهلل 

هاشمی استقبال نکردید؟
وقتی به مرور زمان دیدند آقای هاشمی 
دیگر آن تمایل جدی را برای حضور ندارد 
این طرف هم جلسات را در دفتر آقای هاشمی 

نگذاشتند.
  بعد از سال 88 فضای ناامیدی 
بودیم.  شاهد  را  جامعه  در  التهاب  و 
نقش آیت اهلل هاشمی در بازگرداندن 
امید و اعتدال در جامعه را چقدر مؤثر 
می دانید؟ نقش ایشان را در انتخابات 92 

و 96 چگونه ارزیابی می کنید؟
در انتخابات یازدهم آقای هاشمی نقش 
اساسی را بازی کردند. عامل اصلی آمدن 
آیت اهلل  اعتدال  جریان  و  روحانی  آقای 
هاشمی بود. او در این جریان  کاماًل نقش 
هدایتگر و جمع کننده نیروها را داشت و آنچه 
در انتخابات 92 اتفاق افتاد، زاییده تالش 
و تفکر او بود که توانست جامعه را به سمت و 
سوی آقای روحانی هدایت کند. درست است 
که اصالح طلبان می گویند در این انتخابات 
نقش آفرین بودند، اما حقیقت امر این است 

که محور اصلی آقای هاشمی بود.
  اگر ایشان در قید حیات بودند تا 
چه حد می توانستند در انتخابات 96 

مؤثر باشند؟
مواضع ایشان قبل از آنکه رحلت کنند، 
مؤید آقای روحانی بود و حتی اعالم کردند که 

در انتخابات از روحانی حمایت هم می کند.
  به نظر شما مسؤوالن کشور بهتر 
است کدام رفتار آقای هاشمی را الگوی 

خود قرار دهند؟
بخشی  که  دارد  وجود  جریان  دو 
به  که  هستند  کارگزاران  و  اصالح طلبان 
و  کردند  عمل  هاشمی  آقای  فرمایشات 
بخشی هم از اصولگراها از تفکر آقای هاشمی 
حمایت کردند. آقای هاشمی برای بخشی 
از جامعه ما کاماًل مطلوب است، برای اینکه 
تفکری عملگرا و واقعیت گرا داشت و معتقد 
بود اگر جامعه ثروتمند شود فقرا هم وضعشان 
خوب خواهد شد اما در مقابل جریان دیگری 
اعتقاد داشت که باید عدالت را رعایت کنیم 
حتی در شرایطی که ثروت هم زیاد نشده بلکه 
همان ثروت کمی را هم که در اختیار داریم 
بین افراد توزیع کنیم. این تفکر را جمع زیادی 
از جامعه الگو قرار می دهند، اما البته جمع 
دیگری مخالف هستند که این دو تفکر در 

حجت االسالم والمسلمین حسین ابراهیمي:

جامعه روحانیت تا آخرين لحظه
هاشمي را  از خودش مي دانست

،،
حجت االسالم والمسلمین حسین ابراهیمي، از اعضاي جامعه روحانیت مبارز، معتقد است که محدودیت هاي امینیتي ناشي از پست هاي متعدد مرحوم هاشمي  ، علت عدم شرکت ایشان در جلسات جامعه روحانیت 

مبارز بود ولي معتقد است که نقش آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در انتخابات ریاست جمهوري سال 92 و انتخاب حسن روحاني کامال محوري بود.

جامعه روحانیت، آقای 
هاشمی را از خودش 
می دانست و حتی تا 

آخرين لحظه در انتخابات 
خبرگان، از ايشان فاصله 

نگرفت و هیچ وقت آقای 
هاشمی را فراموش نکرد

،،
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جامعه وجود دارد و در حال مبارزه با یکدیگر 
بوده و هستند.

 با توجه به شرایط کنونی کدامیك 
از این دو تفکر برای جامعه مناسب 

است؟
در شرایط کنونی طبیعی است که به هر 
دو نیازمندیم. باید جامعه ثروتش افزایش 
یابد چرا که فقر را نمی توان بین افراد توزیع 
کرد اما از آن طرف نباید عدالت را نادیده 
گرفت. در هر شرایطی باید عادالنه با مردم 
رفتار کنیم. فلسفه بعثت انبیا این است که 

عدالت در جامعه برقرار شود.
بارز شخصیت آیت اهلل    ویژگی 

هاشمی را در چه می دانید؟
آیت اهلل هاشمی ویژگی  و شاخص های 
منحصر به فرد داشت. انسانی کریم بود و 
نباید نسبت به کریم بودن او تردید کرد. 
آقای هاشمی ثروت اندوز نبود بلکه ثروتش 
را در راه انقالب هزینه می کرد، به حرف 
همه گوش می داد اما در عین حال به آنچه 
که خود تشخیص می داد عمل می کرد و اهل 
مشورت بود. در اظهارنظرها فردی شجاع 
بود و در کل دوران انقالب حرکت آفرین 
بود. آیت اهلل هاشمی شخصیت کم نظیری 
بودند که شاید جامعه ما شناخت درستی 
از ایشان پیدا نکرد و شاید الزم بود شناخت 
بیشتری از ایشان که شخصیتی علمی و اهل 
نوشتار بود، پیدا می شد. قبل از انقالب کتابی 
درباره فلسطین نوشتند که جهت دهنده بود. 

ازجمله ویژگی هایشان مدیریت بود.
مورد  بسیار  هاشمی  آیت اهلل    
از سوی جناح های  و تخریب  هجمه 
مختلف قرار گرفت. دلیل آن را چه 

می دانید؟
فرمودند  که  داریم  پیامبر  از  روایتی 
هر زیبایی مورد حسادت واقع می شود. 
آقای  با  مختلف  اینکه جریان های  علت 
هاشمی برخورد می کردند این است که 
توانایی هایی در ایشان وجود داشت که برای 
آنها مشکل آفرین بود. زمانی اصالح طلبان 
در روزنامه های خود آن قدر علیه هاشمی 
مطلب نوشتند که صفحات روزنامه را علیه 
او لجن مال کردند اما در برهه ای دیگر باز 
برخوردها  این  شدند.  هاشمی  طرفدار 
می تواند شخصیت آقای هاشمی را نشان 
دهد که بسیار ممتاز بود و آنجا که به نفع 
افراد بود، دورش جمع می شدند و آنجایی 
که مواضعشان با مواضع آنها متفاوت بود، 

فاصله می گرفتند.
هجمه  مورد  هاشمی  آقای  البته 
اصولگراها هم قرار گرفت اما اصولگرایان 
رعایت حفظ شخصیت ایشان را داشتند 
و هیچ وقت به شخصیت آیت اهلل هاشمی 
در  حتی  و  نکردند  اهانت  یا  جسارت 
سخت ترین شرایط، اصولگرایان در لیست 
رعایت  یک  یعنی  بودند  هاشمی  آقای 
متقابل بین اصولگرایان و آقای هاشمی 

وجود داشت.
  چرا هیچ گاه جامعه روحانیت در 
برابر تهدیدها و هجمه ها علیه آیت اهلل 
نگرفت  مشخصی  موضع  هاشمی 
اعضا، صحبت های  از  برخی  و حتی 

تندی علیه ایشان مطرح می کردند؟
پیدا  تفاوت  هم  با  مواضعشان  وقتی 
جامعه  شدند.  بی تفاوت  هم  افراد  کرد 
خودش  از  را  هاشمی  آقای  روحانیت، 
در  لحظه  آخرین  تا  و حتی  می دانست 
انتخابات خبرگان، از ایشان فاصله نگرفت 
فراموش  را  هاشمی  آقای  وقت  هیچ  و 
به  اواخر  این  در  ایشان  مواضع  نکرد. 
در  اما  بود  نزدیک تر شده  اصالح طلبان 

عین حال جامعه روحانیت از اینکه آقای 
هاشمی را در لیست قرار ندهد، اجتناب 
جامعه  علیه  هم  افرادی  حتی  کرد. 
چرا  که  داشتند  موضع گیری  روحانیت 
ایشان را در لیست قرار داده اید. ما همواره 
احترام آقای هاشمی را حفظ کردیم و هر 
داشتم  تأکید  داشتم،  مصاحبه ای  وقت 
روحانیت  جامعه  مؤسسین  جزو  ایشان 
مبارز هستند و قابل حذف نیست و باید در 

این تشکل باشند.
 در این سال ها پیش آمد که با 
هاشمی  آقای  علیه  هجمه کنندگان 

صحبت کرده و آنها را نصیحت کنید؟
بگذاریم  نباید  که  حد  این  در 
قرار  هجمه  مورد  انقالب  استوانه های 
گیرند. تفکر اصلی جامعه روحانیت این 
است که شخصیت های ممتاز جامعه خود 
را نباید بگذاریم قربانی بعضی از جریان های 
اما  شود  سیاسی  سلیقه های  و  سیاسی 
که  مواضعی  که  است  این  امر  واقعیت 
بخواهد در نوشتار بیاید یا مصاحبه صورت 

گیرد، کم بوده است.
  بعد از فوت آیت اهلل هاشمی با 
کسی برخورد داشتید که نسبت به 
رفتار تند خود علیه ایشان پشیمان 

باشد؟
بعد از رحلت آقای هاشمی مواضع همه 
براساس احترام است، یعنی کسانی که 
مواضع تند داشتند عماًل نشان دادند دیگر 
این مواضع را ندارند و این خود بیان کننده 
این است که افراد می خواهند اگر مواضع 

تندی داشتند، جبران کنند.
 خود شما اتفاق افتاد که به خاطر 
حرف نگفته یا کار نکرده ای در رابطه 
از  بعد  هاشمی  آیت اهلل  شخص  با 

فوتشان حسرت بخورید؟
خیر، چرا که نسبت به آیت اهلل هاشمی 

همیشه ادای احترام کردم.

بسیاری  اخیر  روزهای  در   
معتقدند که آیت اهلل هاشمی آن قدر 
و  روزها  این  که  داشتند  بصیرت 
را  احمدی نژاد  اخیر  رفتارهای 
پیش بینی کنند. نظرتان در این رابطه 

چیست؟
طی جلسات خصوصی ای که با آیت اهلل 
هاشمی به واسطه ارتباط نزدیکی که با او 
داشتم از اول مواضع احمدی نژاد را قبول 
نداشتند، یعنی کاماًل نسبت به او موضع 
که  می کرد  پیش بینی  اینکه  و  داشتند 
در آینده چه می شود را نمی دانم، اما واقع 
امر این است که آنچه امروز از احمدی نژاد 
ظاهر شد انتظار نبود چون نیرویی بود که 
برحسب ظاهر کاماًل انقالبی و عدالت خواه 
بود اما با کمال تأسف این شد که شاهد 
که  می دانم  این  را  آن  دلیل  و  هستیم 
انسان ها در حال تحول هستند و بر آنچه 

اظهار می کنند نمی مانند و احمدی نژاد آن 
مواضعی که در اوایل داشت را کنار گذاشت 

و اکنون فتنه ای برای انقالب شده است.
می فرمایید  اینکه  به  توجه  با    
آیت اهلل هاشمی نسبت به احمدی نژاد 
از همان اول موضع داشت پس چرا 
رفتارهای  برای  را  که  هشدارهایی 
احمدی نژاد بیان کردند، مورد توجه 
عقالی جامعه به ویژه بزرگان اصولگرا 

قرار نگرفت؟
اصولگرایان توجه داشتند. در جامعه 
روحانیت مبارز وقتی انتخابات 88 شروع 
شد آیت اهلل مهدوی کنی رسماً در جلسه 
تأیید  مورد  احمدی نژاد  آقای  گفتند 
موسوی  میرحسین  وقتی  اما  نیست، 
در مقابلش قرار گرفت گفتند بین بد و 
بدتر، بد را انتخاب می کنیم. هیچ وقت به 
جامعه  و  نبودیم  خوشبین  احمدی نژاد 
صالحی  فرد  را  احمدی نژاد  روحانیت 

نمی دانست.
  فکر نمی کنید رفتارهای اخیر 
که  دوقطبی سازی   و  احمدی نژاد 
علیه آیت اهلل هاشمی و اکنون دارد 
حمایت  پشتوانه  به  می اندازد،  راه 

اصولگرایان از او است؟
وقتی جامعه به سمتی رفت که جذب 
شعارهای احمدی نژاد شد، دیگر جامعه 
عقال نمی توانست کاری انجام دهد. عالقه 
مردم به هر دلیلی به گونه ای رقم خورد 
که سیل آسا به سمت احمدی نژاد رفتند و 
جای این نبود که کسی بتواند کاری انجام 

دهد.
 چرا اصولگرایان حاضر نیستند 
مسؤولیت حمایت خود از احمدی نژاد 

را برعهده گیرند؟
را  خود  حمایت  مسؤولیت  کاماًل 
برعهده گرفتند و اولین کسانی که اعمال 
احمدی نژاد را محکوم کردند، اصولگرایان 

بودند. در دور هشتم مجلس، احمدی نژاد از 
ناحیه اصولگرایان مجلس مورد محکومیت 
اصولگرایان  که  موضعی  گرفت.  قرار 
گرفتند قبل از اصالح طلبان بود و حتی 
با  اصالح طلبان  از  بخشی  زمان  آن  در 
احمدی نژاد همکاری داشتند و اصولگراها 
و  کردند  سخنرانی  احمدی نژاد  علیه 

موضع گیری داشتند.
  کدام بخش از اصالح طلبان در 
مجلس هشتم با احمدی نژاد همکاری 

داشتند؟
که  می دیدیم  هشتم  مجلس  در 
اصالح طلبان نیز با احمدی نژاد همکاری 
داشتند و با مشایی و بقایی در ارتباط بودند 
و با هم کار می کردند اما اصولگرایان وقتی 
احمدی نژاد موضعی گرفت که به مصلحت 

نظام نبود از او فاصله گرفتند.
  نظر شما در رابطه با ردصالحیت 
 92 انتخابات  در  هاشمی  آیت اهلل 
چیست و فکر نمی کنید در حق ایشان 

جفا شد؟
این مربوط به شورای نگهبان می شود و 

باید از خود آنها سؤال کنیم.
اعالم کردند  اینکه  به  با توجه   
به دلیل کهولت سن است، نظر شما 

چیست؟
باید  آنها  شده  بیان  که  علتی  هر  به 

جوابگو باشند.
  دلیل محبوبیت آیت اهلل هاشمی 
تا آخرین روزهای حیاتشان را در چه 

می دانید؟
و  شجاعت  بودن،  انقالبی  خدمات، 
ایثارگری او بر مردم پوشیده نیست و این 

موجب محبوبیتش شد.
چه  آیت اهلل  ویژگی  مهم ترین    

بود؟
ویژگی آقای هاشمی این بود که مقام 
معظم رهبری را به شدت دوست داشت و از 
ایشان تبعیت می کرد. با اینکه سلیقه اش با  
آقا متفاوت بود اما هرچه ایشان می فرمودند 
پای آن می ایستاد و اگر دستوری می دادند 
کاماًل به آن عمل می کرد. ویژگی خاص 
دیگر آقای هاشمی، شجاعتشان در همه 
موارد است و یک فرد انقالبی به تمام معنا 

بود.
چگونه  را  ایشان  فوت  خبر   
دریافت کردید و با چه کسی بعد از 

شنیدن آن تماس داشتید؟
با من تماس گرفته  از طرق مختلف 
شد که آیت اهلل هاشمی به رحمت ایزدی 
پیوست و کیفیت و کمیت آن را از رسانه ها 

دریافت کردم.
 چه احساسی داشتید؟

دست  از  را  دوستش  که  هرکسی 
آقای  رحلت  می شود.  متأثر  می دهد 
هاشمی واقعاً یک ضایعه و یک سلمه و 
فاجعه بود که رخ داد. اگر هاشمی زنده 
بود خیرش بیشتر از این بود که در بین 
ما نباشد. در زمان دریافت خبر برای من 
تعجب و اعجاب داشت که چه شد این اتفاق 
افتاد. ایشان صبح جلسه داشتند و این 
غیرمترقبه بود و بسیار ناراحت شدم و برای 

ایشان طلب مغفرت دارم.
 حضور مردم در مراسم تشییع 
تفسیر  چگونه  را  هاشمی  آیت اهلل 

می کنید؟
بسیار خوب بود، به ویژه اینکه از سوی 
مقام معظم رهبری سنگ تمام گذاشته 
شد. ایشان با تمام توان همه عوامل را به 
کار گرفت تا از رحلت آقای هاشمی تجلیل 

شود و صداوسیما سنگ تمام گذاشت.

 اولین كسانی كه اعمال 
احمدی نژاد را محکوم 

كردند، اصولگرايان 
بودند. در دور هشتم 

مجلس، احمدی نژاد 
از ناحیه اصولگرايان 

مجلس مورد محکومیت 
قرار گرفت. موضعی كه 

اصولگرايان گرفتند قبل از 
اصالح طلبان بود

،،
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  اولین باری که با آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی دیدار کردید، کجا بود و 
چه خاطره ای از اولین دیدار با ایشان 

دارید؟
اولین مالقات من با آقای هاشمی زمانی 
بود که ایشان رئیس مجلس بودند و به قم 
تشریف آورند. من در آن زمان ساکن قم و 

هنوز وارد عرصه مسؤولیت نشده بودم.
  قبل از اینکه ایشان را ببینید، 
چه تصویری از آقای هاشمی داشتید؟

سیاسی  شخصیت  یک  را  ایشان 
برجسته و تأثیرگذار می دانستم. باالخره 
ایشان از بنیانگذاران نظام جمهوری بودند 
و ازجمله روحانیون برجسته قبل از انقالب 
محسوب می شدند و به یک معنا از شکنجه 
 شده های پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
محسوب می شدند و در اولین دیدار، ایشان 
در چشم من به عنوان یک شخصیت بزرگ 

جلوه کردند.
 شما در دوران جنگ به عنوان 
داشتید.  حضور  جبهه ها  در  رزمنده 
نحوه مدیریت جنگ از سوی آیت اهلل 
فرمانده  جانشین  عنوان  به  هاشمی 

کل قوا چگونه بود؟
نزدیکی  چندان  رابطه  دوران،  آن  در 
حال  این  با  نداشتم.  هاشمی  آیت اهلل  با 
آیت اهلل هاشمی جنگ را به خوبی مدیریت 
از  یکی  اساس،  همین  بر  کرد.  اداره  و 
نقش هایی که برای آیت اهلل هاشمی قائل 
مدیریت  دوران  در  ایشان  نقش  هستم، 

جنگ تحمیلی است.
از یك ربع   آقای هاشمی بیش 
قرن، خطیب نماز جمعه تهران بودند. 
افراد بسیاری از خطبه های وی خاطره 
دارند. شما هم پای خطبه های ایشان 

رفته بودید؟
تا آنجایی که به یاد دارم، خطبه های 
آیت اهلل هاشمی در نماز جمعه بسیار آرام 
و اثربخش بود به ویژه در دورانی که آیت اهلل 
هاشمی ریاست جمهوری را برعهده داشتند 
یا قبل از آن که رئیس مجلس بودند. در آن 
ایام، جامعه شرایط پرتنش و پرهیجانی را 
پشت سر می گذاشت. منافقین ظهور کردند 
و به جان مردم افتادند. صدام و ارتش بعثی 
آقای  خطبه های  کردند.  حمله  ایران  به 
هاشمی در آن زمان بسیار آرام بخش بود، به 
گونه ای که اگر ایشان یک سخنرانی می کرد 
تا مدت ها مردم احساس آرامش می کردند و 

خیالشان راحت بود.
ازجمله  هاشمی  آقای   
سیاستمداران محبوب در نزد مردم 
در  را  آن  اثر  که  محسوب می شدند 
مشاهده  پیکرشان  تشییع  مراسم 
کردیم. رمز محبوبیت آیت اهلل هاشمی 

چه  حیاتشان  اخیر  سال های  در  را 
می دانید؟

مفصل  بسیار  سؤال  این  به  پاسخ 
و  داشته  وجود  فراوانی  دالیل  زیرا  است، 
هاشمی  آقای  محبوبیت  موجب  که  دارد 

انقالبی  روحیه  هاشمی  آیت اهلل  می شد. 
باالیی داشتند و انسان و مسؤولی مخلص 
مخلص  شاگردی  مردم،  به  خدمت  برای 
برای مرحوم امام رضوان اهلل علیه و یاری 
بودند.  رهبری  معظم  مقام  برای  مخلص 

البته ایشان اشراف کامل و خوبی از شرایط 
بین المللی و داخلی در حوزه های مختلف 
داشتند و همین احاطه به همراه زیرکی و 
اقدامات  تا  شد  موجب  بسیارشان  تجربه 

تأثیرگذاری انجام دهند.

را  هاشمی  آیت اهلل  فوت  خبر   
چگونه فهمیدید؟

از طریق اخبار صداوسیما
  چه احساسی به شما دست داد؟

خبر  چون  رفتم،  فرو  بهت  حالت  در 
شوکه  کننده ای بود.

  انتظار فوت ایشان را داشتید؟
خیر، چون آقای هاشمی حتی در روزهای 
آخر عمرشان بسیار با نشاط بودند. به یاد دارم 
که آیت اهلل هاشمی در هفته های آخر حیاتشان 
و با وجود آنکه 82 سال سن داشتند، جلسات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را با نشاط و با 
احاطه کامل مدیریت می کردند و فکر نمی کردم 
ایشان به این زودی برود و ما دچار فراق ایشان 

بشویم.
  آخرین باری که آیت اهلل هاشمی 
را دیدید، کجا بود و چه بحثی را با او 

مطرح کردید؟
آخرین باری که با آقای هاشمی دیدار 

داشتم، در جلسه مجمع بود.
  در سال های آخر حیات آیت اهلل 
مکرر  توهین های  شاهد  هاشمی، 
برخی از طیف ها به ایشان بودیم. به یاد 
دارم که شما نسبت به این مسائل ابراز 
ناراحتی کرده بودید. آیا اقدامی برای 
آیت اهلل  به  توهین ها  آن  تکرار  عدم 
به  تذکری  و  دادید  انجام  هاشمی 

توهین کنندگان دادید؟
با  آقای هاشمی  و هستم  بوده  معتقد 
توجه به شخصیت برجسته ای که داشتند و 
خدماتی که برای پیروزی انقالب اسالمی و 
برپایی جمهوری اسالمی و تداوم آن زحمات 
زیادی انجام دادند، نباید مورد توهین قرار 
گیرند. البته این مسأله منکر آن نیست که 
آقای هاشمی فارغ از خطا بوده اند. به طور 
حتم اشتباهاتی هم داشته اند اما اصاًل شایسته 
توهین نبودند. تفاوت دیدگاه و اختالف نظر 
امری کاماًل طبیعی است. ایشان زاویه هایی 
گرفت که جای گالیه دارد اما نباید مورد 

توهین قرار می گرفت.

حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحي مقدم:

اشراف كامل مرحوم هاشمي
 سبب موثر بودن اقداماتشان مي شد

،،
یکی از میانه روترین اعضای جامعه روحانیت مبارز شناخته می شود و معتقد است آیت اهلل هاشمی اشراف کامل و خوبی از شرایط بین المللی و داخلی در حوزه های مختلف داشته و همین احاطه به همراه زیرکی و تجربه بسیار موجب 
شده تا اقدامات تأثیرگذاری در طول 40 سال بعد از انقالب انجام دهد. غالمرضا مصباحی مقدم که حاال بعد از چند دوره حضور در پارلمان و مجمع تشخیص، سخنگویی جامعه روحانیت مبارز را برعهده دارد در توصیف آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی بیان می کند که وی روحیه انقالبی باالیی داشت و مسؤولی مخلص برای خدمت به مردم، شاگردی وفادار برای مرحوم امام و یاری دیرین برای مقام معظم رهبری بوده است.

خطبه های آيت اهلل 
هاشمی در نماز جمعه 

بسیار آرام و اثربخش بود 
به ويژه در دورانی كه 

آيت اهلل هاشمی رياست 
جمهوری را برعهده 

داشتند

،،
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   نقش آیت اهلل هاشمی در شکل گیری 
انقالب و تشکیل جمهوری اسالمی ایران 
چه بود؟ اگر شخصی دیگر به جای ایشان 
در کنار امام قرار می گرفت باز هم ما شاهد 

به ثمر رسیدن انقالب با این کیفیت بودیم؟
براساس اسناد و تاریخ انقالب، نقش آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی از آغاز نهضت، نقش مهمی 
است و ایشان از زمان رحلت آیت اهلل العظمی 
بروجردی و آغاز مرجعیت امام و مبارزه، به عنوان 
یکی از نزدیک ترین یاران امام خمینی حضور 

داشته اند.
شاید صحیح نباشد این گونه وجود انقالب 
اسالمی را به یک فرد گره بزنیم. انقالب اسالمی 
ایران برخاسته از تمایل تاریخی مردم ایران 
به حکومتی دینی و مردمی بود که در انقالب 
مشروطه به نتیجه نرسید و با رهبری امام 
خمینی در سال 1357 پیروز شد. در این میان 
شخصیت های برجسته ای نظیر شهید باهنر، 
شهید مطهری، شهید بهشتی و آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی و حتی گروه های سیاسی با تفکرات 
نظام  تأسیس  نهضت،  پیروزی  در  مختلف، 

جمهوری اسالمی و اداره کشور نقش داشتند.
 چرا امام به رئیس فقید مجمع اعتماد 
فراوان داشتند و تا جایی که اسناد تاریخی 
نشان می دهد همیشه مورد مشورت امام 

بودند؟
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بیش از 10سال 
شاگرد امام خمینی بودند و از اوایل دهه 30، 
امام روی ایشان شناخت داشتند. به تدریج و با 
محول کردن مأموریت ها و مشاهده نتایج آن، 
مشورت ها و صحبت هایی که امام داشتند و به تبع 

آن، این اعتماد افزایش یافت.
به نظر می رسد رازداری، صداقت، اعتدال و 
دوری از افراط و تفریط در زمینه های مختلف 
فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و حتی اقتصادی 

موجب افزایش عالقه امام به ایشان شد.
  کمی درباره نقش آیت اهلل هاشمی در 
تحوالت کشور، منطقه و نقشی که ایشان 

در جنگ داشتند، بگویید.
ایشان در دوران دفاع مقدس با حکم امام 
خمینی از سال 1362 فرمانده جنگ و بعد هم 
جانشین فرماندهی کل قوا بودند. عمالً با توجه به 
نظام پارلمانی کشور در آن مقطع، رئیس مجلس 
در تصمیم گیری ها نقش بیشتری داشت و اعتماد 
امام خمینی و اتکای روسای قوا و سایر مسؤوالن 
به ایشان نیز موجب شده بود تا آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی محور بسیاری از تصمیم گیری ها در 
دهه 60 باشد. بعد از رحلت امام خمینی، تغییر 
قانون اساسی و ریاست جمهوری ایشان، سیاست 
تنش زدایی به خصوص با کشورهای منطقه و 
بهبود روابط با جهان اسالم در دستور سیاست 
خارجی قرار گرفت و موفقیت قابل توجهی 
به دنبال  برنامه ریزی،  براساس  ایشان  داشت. 
ایجاد دولتی در شأن مردم ایران بودند که با جهان 
نیز در مسائل مهم همکاری داشته و ضمن حل 
مشکالت ایران، نقش به سزایی در حل مشکالت 

جهان به خصوص جهان اسالم و بهبود رابطه 
شیعیان با اهل سنت داشتند.

نظام  در  می تواند  شخصیتی  آیا    
جایگزین آیت اهلل هاشمی شود؟

در ادبیات دینی ما با این عبارت مواجه هستیم 
که رحلت یک عالم دینی رخنه ای پدید می آورد 
که قابل جبران نیست. واقعیت آن است که 
خأل آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به جهت ابعاد 
مختلف و شخصیت همه جانبه ایشان، کمبودی 
است که به فوریت و توسط یک شخصیت قابل 
جبران نیست. امیدواریم خداوند این ضایعه را 
برای جامعه ما توسط یک یا چند شخصیت 

جبران کند.
  شخصیت آیت اهلل هاشمی زمانی که 
در کسوت یك مسؤول اجرایی نظام قرار 
می گرفتند چه تفاوتی با زمانی داشت که در 

خانه و در نقش پدر بودند؟
ایشان با وجود عواطف و محبت زیادی که به 
خانواده داشتند، همواره مسائل مردم و انقالب 
برایشان اولویت داشت. قبل از انقالب عمدتاً در 
زندان و مبارزه بودند و با پیروزی انقالب نیز به 
مسائل کشور، جنگ و انقالب می پرداختند و 
بار اصلی اداره خانه بر دوش مادرمان، خانم عفت 
مرعشی بود. اما ایشان در فرصت های کوتاهی 
که به وجود می آمد موضوعات فرزندان را با دقت 
پیگیری می کردند و با ما بیشتر به عنوان یک 
دوست و مشاور صحبت می کردند و همواره 
را می پرسیدیم،  در موضوعاتی که نظرشان 

تصمیم گیری را به عهده خود ما می گذاشتند.
 مرحوم هاشمی در زمان حیاتشان 
در دوره هایی مورد انتقاد و هجمه قرار 
گرفتند ولی از کنار این رفتار ها گذشتند. 
چرا عده ای سعی می کردند که تهمت و 

افتراهایی به ایشان بزنند و با چه هدف هایی 
افراد دست به این گونه اعمال می زدند؟

تخریب های آیت اهلل هاشمی انگیزه های 
انقالب،  اوایل  و  قبل  داشت.  گوناگونی 
گروهک های منحرف وقتی ایشان را مانع مهمی 
بر سر راه خود دیدند ابتدا ایشان را ترور شخصیت 
کردند، سپس دست به ترور فیزیکی زدند و پس 
از آن هم از تخریب دست برنداشتند. گروهی 

از جریانات و چهره های داخلی هم ایشان را 
مانع اهداف خود می دانستند و می خواستند 
با تخریب، از اثرگذاری ایشان بر مسائل نظام 
بکاهند.برخی از جریانات، تصمیمات امام و 
رهبری را که نمی پسندیدند، از چشم ایشان 
نمی توانستند  اینکه  دلیل  به  و  می دیدند 
امام و رهبری را تخریب کنند ایشان را آماج 
اهداف خود قرار می دادند. برخی از جریانات 
مخرب، به خصوص در دوره گذشته از ایشان 
به عنوان یک دشمن فرضی جهت فضاسازی 
و فرصت طلبی استفاده کردند که در همه 
این موارد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با صبر 
مثال زدنی سکوت کردند و از حقوق شخصی 
خود گذشتند و تنها زمانی که دستاوردهای 
انقالب در خطر بود، برای تنویر افکارعمومی، 
تخریب گران  به  محدودی  پاسخ های 

می دادند.
 علت محبوبیت رئیس فقید مجمع در 
بین مردم، به خصوص در سال های اخیر چه 

بود؟
یکی از دالیل افزایش محبوبیت ایشان، فاصله 
گرفتن از مسؤولیت های اجرایی بود. در دوره های 
تخریب گران،  داشتند،  ایشان مسؤولیت  که 
کمبود ها و معضالت را به ایشان نسبت می دادند 
اما مردم مشاهده کردند زمانی که خود این گروه 
در مصدر کار قرار گرفتند این مشکالت نه تنها 

کاهش نیافت بلکه چندین برابر شد.
علت دوم صبر و مظلومیت ایشان بود که 
موجب شد تا مردم ایران که همواره به مظلوم 
گرایش دارند، از ایشان حمایت کنند، به خصوص 
ردصالحیت ایشان در انتخابات 1392 و صبر و 

سکوتی که داشتند، بسیار معنادار بود.
علت سوم، به نتیجه رسیدن هشدار ها و 

پیش بینی های ایشان بود. مردم احساس کردند 
فردی که نماد عقالنیت نظام است و می تواند 
به درستی سیاست گذاری کرده و حوادث و 
مخاطرات را پیش بینی و جلوگیری کند، آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی است، به همین دلیل در 
آخرین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 
سال 1394، نه تنها ایشان حائز رأی بی سابقه ای 
شد بلکه لیستی که به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
منتسب بود، با استقبال بی نظیر مردم مواجه شد 

و نوعی اعتماد عمومی به رفتار ایشان پدید آمد.
 برخی از سیاسیون و مردم معتقدند 
که جای آیت اهلل هاشمی در تریبون نماز 
جمعه خالی بود و با غیبت وی، از کیفیت 
نماز جمعه کاسته شد. نظر  خطبه های 
شما چیست؟ چرا مرحوم هاشمی دیگر 
نخواستند پشت تریبون نماز جمعه قرار 

بگیرند؟
هاشمی  آیت اهلل  جمعه  نماز  خطبه های 
رفسنجانی از ابتدای انقالب تا سال 1388 یعنی 
قریب سه دهه، هویتی متفاوت و امیدوارکننده 
به نماز جمعه بخشیده بود و عالوه بر طیف 
متدین و سنتی که به طور معمول در نماز جمعه 
حضور می یابند، نخبگان و سایر اقشار جامعه 
نیز به خطبه های ایشان، به صورت مستقیم 
وغیرمستقیم توجه می کردند.با توجه به اینکه با 
مطالعه قبلی و با اطالعات مناسب به نماز جمعه 
می رفتند، از ویژگی های خطبه های ایشان، تازه 
بودن و خودداری از تکرار و جامع االبعاد بودن 
محسوب می شود. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
همان گونه که در خاطرات ایشان نیز مشهود 
است، خود را موظف می دانست برای خطبه های 
نماز جمعه تهران، مطالعه کنند و مباحث روز 
و کاربردی و مورد نیاز جامعه و انقالب را در این 
تریبون مطرح کنند. بنابراین مشاهده نمی کردیم 
یا  تکراری  کلیشه ای،  ایشان  که خطبه های 
تشریفاتی باشد.ویژگی دوم، توجه ایشان به لزوم 
فراجناحی بودن تریبون نماز جمعه بود. آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی خود چهره ای فراجناحی بود 
اما در خطبه ها سعی می کرد این موضوع نمود 
بیشتری پیدا کند و مردم با سالیق و تمایالت 
مختلف فکری و سیاسی مخاطب نماز جمعه 
باشند، نه یک طیف یا جناح و جریان خاص، از این 
رو بسیاری از بخش های جامعه صدای خود را در 
خطبه های ایشان می شنیدند و از آن استقبال 
می کردند.بنده ویژگی امیدوارکننده خطبه های 
ایشان در روزهای بحرانی و سخت را قابل توجه 
پیگیری  ایشان  که  مهمی  مسائل  می دانم. 
می کردند و به نتیجه می رساندند و گزارشش را به 
مردم می دادند، مانند خطبه سال 1361 در مورد 
لزوم تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی و خطبه سال 
1363 در مورد نیاز به مترو و شبکه فاضالب در 
تهران که هم اکنون وضعیت قابل تحمل تهران 
را مدیون این خطبه هستیم یا بحث اتمام جنگ 
و بازسازی و سازندگی کشور و در   نهایت خطبه 
سال 1388 که راه حل عبور از بحران آن مقطع 

بود.

محسن هاشمي:

خطبه سال ۸۸ آيت اهلل هاشمي
،، راه حل عبور از بحران در آن مقطع بود

 رئیس شورای شهر تهران است و مانند پدر به توسعه فکر می کند و همت خود را بر این گذاشته که راه او را ادامه دهد. به عقیده محسن هاشمی، برخی ها که دنبال حذف آیت اهلل هاشمی بودند وقتی دیدند که ترور فیزیکی جواب نداد، 
دست به تخریب و تهمت وی زدند. فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است برخی از جریانات، تصمیمات امام و رهبری را که نمی پسندیدند، از چشم ایشان می دیدند و به دلیل اینکه نمی توانستند امام و رهبری را 
تخریب کنند ایشان را آماج اهداف خود قرار می دادند.وی می گوید برخی از جریانات مخرب، به خصوص در دوره گذشته از ایشان به عنوان یك دشمن فرضی جهت فضاسازی و فرصت طلبی استفاده کردند که در همه این موارد آیت اهلل 

هاشمی رفسنجانی با صبر مثال زدنی سکوت کردند و از حقوق شخصی خود گذشتند.

خطبه های نماز جمعه 
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 

از ابتدای انقالب تا سال 
۱۳۸۸ يعنی قريب سه 

دهه، هويتی متفاوت و 
امیدواركننده به نماز جمعه 

بخشیده بود و عالوه بر 
طیف متدين و سنتی كه به 
طور معمول در نماز جمعه 
حضور می يابند، نخبگان 
و ساير اقشار جامعه نیز به 

خطبه های ايشان، به صورت 
مستقیم وغیرمستقیم توجه 

می كردند.

،،
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 به مرور روند انقالب نشان 
داد رهبری بايد متمركز 

شود، به همین جهت چند 
نفر در اين جهت و سمت و 
سو دادن موضوع تمركز 
رهبری در يک نفر نقش 

اول را داشتند. از آنها 
مرحوم آيت اهلل منتظری 
و آيت اهلل ربانی شیرازی 

بودند، اگر نگويیم نفر 
سوم بلکه در رديف همان 

نفرهای اولیه هم آقای 
هاشمی رفسنجانی بود

،،

این گفت و گو با تالش ستاد خبري 
بزرگداشت آیت اهلل  نخستین کنگره 

هاشمي  تهیه شده است
با آیت اهلل     رابطه و ارتباط شما 
هاشمی رفسنجانی از چه زمانی آغاز شد؟

رابطه ما با ایشان رابطه با انقالب بود، یعنی 
از لحظه ای که وارد جریانات انقالب و مبارزات 
شدیم، با آقای هاشمی ارتباط برقرار کردیم. 
این را چند جا عرض کردم که حرکت انقالب 
اسالمی با روحانیت شروع شد و رهبری اش 
با امام بود. ابتدا مراجع به صورت جمعی کار 
می کردند ولی به مرور روند انقالب نشان داد 
رهبری باید متمرکز شود، به همین جهت چند 
نفر در این جهت و سمت و سو دادن موضوع 
تمرکز رهبری در یک نفر نقش اول را داشتند. 
از آنها مرحوم آیت اهلل منتظری و آیت اهلل ربانی 
شیرازی بودند، اگر نگوییم نفر سوم بلکه در 
ردیف همان نفرهای اولیه هم آقای هاشمی 

رفسنجانی بود.
شما در پرونده روحانیت اگر نگاه کنید. 
صفحات را باز کنید، در اعزام به سربازخانه ها، 
در شکنجه ها، در حرکت انقالبی و...  اسمشان 
هست. برادر بسیار عزیزمان آقای کروبی، ایشان 
هم کتک خور این نیروها بود. اصل حرکت هم 
حرکت قابل دفاعی بود ولی جالب این است 
که در همان موقع حرکتی عمیق تر، پخته تر، 
علمی تر و تحلیلی تر شروع شد تحت عنوان 
مکتب تشیع و طراح این قضیه آقای هاشمی 

بود.
ایشان را یکی از اثرگذارترین افراد روحانی 
انقالب می دانم. رابطه ایشان را هم با امام 
رابطه شاگردی و استادی و مریدی و مرادی 
می دانستم و می دانم. انصافاً یکی از شاگردهای 
قابل دفاع امام است، آدمی که در فقه و اصول 
صاحب نظر بود. یک شب در تهران، شام مهمان 
مرحوم آقای فاضل هرندی بودیم. آیت اهلل 
موسوی اردبیلی و آقای هاشمی رفسنجانی 
هم بودند. یکی دو تا بحث فقهی شد و شاید در 

بعضی از جهات قوی تر از بقیه هم بود.
و  انقالب  مقطع  به  می رسیم    
در  اسالمی  ساختارهای  شکل گیری 
مجلس خبرگان قانون اساسی و مباحثی 
که شکل گرفت و خود طراحی نظریه 
والیت فقیه. این دوره را چطوری سپری 

کردید.
اگر شما در مجموعه محصوالت فکری 
آن دوره دقت کنید و روند کارهایی را هم که 
صورت گرفته ببینید، در هدایت و سازمان دهی 
آنها آقای هاشمی نقش مهم را داشتند. سؤال 
اینجاست که چرا ایشان در این جهت نقش 
داشتند یا اصالً ذهنیتی وجود داشت یا نه؟ در 
موضوع مرجعیت امام، در یکی از جلساتی که 
آقای هاشمی رفسنجانی با جمعی خدمت یکی 

از مراجع قم رفته بودند و پیرامون این موضوع 
بحث مفصلی شده بود...

  آقای شریعتمداری؟
بله، همان جا خیلی حرف ها بین این  آقایان 
و مرحوم آیت اهلل شریعتمداری رد و بدل 
می شود و تندترین حرف ها بین آن بزرگوار و 
مرحوم هاشمی رد و بدل شده و تمام بحث هم 
در سر این بوده که امام نباید فراموش شود. پس 
ذهنیت این بوده که رهبری این انقالب با امام 

است.
به خصوص بعد از وفات مرحوم آقای حکیم، 
ماها به عنوان شاگردان امام به این فکر افتادیم 
امام باید به عنوان مرجع اول مطرح شود. انصافاً 
در این مسیر مرحوم آیت اهلل منتظری برای 
جمع کردن امضاها و تثبیت موضوع بیشترین 
زحمت را کشید. اما از آن سو در بحث رهبری 
انقالب، عمده تالش ها مربوط به آقای هاشمی 

بود و نقش ایشان را نمی شود نادیده گرفت.
یک خاطره ای بگویم تا ببینید ذهنیت 
خود امام چه بود. یک جلسه مرحوم آقای 
اردبیلی، آقای مشکینی، آقای باهنر و آقای 
خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی تصمیم 
می گیرند از تهران بیایند و به امام مطالبی را 
بگویند. در بین راه حرف این جوری مطرح 
می شود که باالخره امام باید ریاست جمهوری 
را بپذیرد. آقای اردبیلی می گوید نه! در داخل 
ماشین سروصدا بلند می شود. آقای هاشمی 

رفسنجانی در همان جا می گوید که باید بپذیرد. 
امام هم کامالً روحیاتش را می دانید که رک بود 
و در موضوعات مهم اهل مسامحه نبود و در آن 

جلسه هم ظاهراً تند می شود. آخراالمر آقای 
هاشمی رفسنجانی چون رابطه اش هم با امام 
یک رابطه خاصی است، جوری رفتار می کند 
که امام دلجویی می کند، تفقد می کند، محبت 
می کند. منتها امام به آقایان می گوید که ببینید 
اگر من ریاست جمهوری را بپذیرم معنایش این 
است که مثالً اگر یک خانم مسؤولی آمدند، بنده 
خمینی باید به استقبال ایشان بروم. این جوری 

مناسب من نیست، متناسب من نیست.
خود من آخرین زندانم که سال 56 هست، 
وقتی که من را از زنجان گرفتند، به قصر بردند، 
رئیس کمیته مرکزی کسی بود به نام سجده ای 
که مدتی هم رئیس ساواک زنجان بود. من را 
پیش او بردند. اتهامی که برای من ذکر کرده 
بودند این بود که شما به دنبال حکومت اسالمی 
به رهبری آقای خمینی هستید. پس اتهام ما، 
روند کار ما، دفاعیات ما و ذهنیت ما این بود که 
محوریت با امام است. حاال آیا این تحت عنوان 
والیت فقیه است یا خیر، بحث های بعدی 
است که در مذاکرات خبرگان قانون اساسی 
آمده است.من خودم یکی از کسانی بودم که 
به طور جد دنبال این بودم و چون ما همه کاره را 
رئیس جمهور می دانستیم، ذهنیت اولیه همه 
ما این بود ولی به مرور درواقع مجلس خبرگان 
شکل گرفت و تنظیم قانون اساسی به این حالت 
درآمد که رهبری در یک جایگاه ویژه ای قرار 

بگیرد.

 قبل از اینکه برسیم به مقاطع بعدی، 
شما جزو شورای بازنگری قانون اساسی 
می شود  مطرح   60 دهه  بحث  بودید. 
و آن بحران هایی که بود، به خصوص 
سال های 60 و 61 که در قبال یك جریانی 
که از پایین بدنه مجاهدین خلق بودند و 
یك بخشی هم با آنها همراهی می کردند یا 
آقای بازرگان و جریان ملی  مذهبی عماًل 
حاال یك بخشی از آنها خودشان خارج 
شدند و یك بخشی از آنها هم دیگر در 
مجلس های بعدی حضور پیدا نکردند. 
انتقاداتی به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
شد از طرف این جریان که آقای هاشمی 
ملی مذهبی ها  حذف  زمینه ساز  مثالً 
از حاکمیت شد و خاطراتی را هم نقل 
کردند. شما خودتان به دلیل اینکه در آن 

جریانات حضور داشتید، توضیح دهید.
ببینید واقعاً این دور از واقعیت است که آدم 
بگوید مرحوم هاشمی رفسنجانی دنبال حذف 
ملی مذهبی ها بود. ممکن بود از نظر فردی با 
بعضی از افراد یک اختالف سلیقه  هایی داشته 
باشد ولی انصافاً روحیاتش این جوری نبود. 
آنچه که ما در ظاهر می دیدیم این بود، حاال چه 
چیزی در پس پرده بوده من نمی دانم و بعید هم 

می دانم چیزی جز این بوده باشد.
اما اینکه ذهنیت هایی در کشور برای حذف 
بود را نمی توان منکر شد. موارد متعددی به خود 
ماها مراجعه می کردند که در مجلس برخورد 
کنیم اما با توجه به روحیاتی که از آقای هاشمی 
سراغ داشتیم و البته در قیاس با خیلی های 
دیگر، معتقدم این موارد نقل شده در مورد 
ایشان با آنچه در واقعیت رخ می داد، متفاوت 

است.
اما در جریان بازنگری که فرمودید هم بد 
نیست عرض کنم خوب اختالفاتی بین ماها با 
آقای هاشمی وجود داشت. مثالً در جریان بحث 
مدت دار بودن رهبری، اکثریت به مدت دار 
بودن رأی دادند. شاید جالب باشد بدانید 
مرحوم مهدوی کنی و مرحوم عمید زنجانی 
هم به این موضوع رأی دادند ولی خوب آقای 

هاشمی موضوع را تغییر داد.
  حاج آقا در بحث جنگ، مجلس 
مسائل را دنبال می کرد. یك مجمعی یك 
جلساتی تشکیل شد به عنوان مجمع 
عقال. می خواستم بدانم که درواقع آنی را 
که حدود سال 64 به ذهن آنها رسیده بود 
عمالً در سال 67 امام پذیرفتند و انتخاب 

شد؟ شما در جریان این موضوع بودید.
ببینید اصل داستان خیلی طوالنی است. 
ما خودمان یک شورایی داشتیم، شوخی هم 
می کردیم می گفتیم شورای عالی دفاع واقعی 
آن نیست، در واقع ما هستیم. من بودم، آقایان 
بهزاد نبوی بود، محتشمی بود، منتجب نیا 

آيت اهلل العظمی بیات زنجانی:

آيت اهلل هاشمی رفسنجانی نقشی 
در حذف ملی مذهبی ها نداشت

،،
حضور در مبارزات پیش از انقالب، سه دوره حضور در مجلس شورای اسالمی و نقش آفرینی در تأسیس و عضویت در شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و 
شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس، سبب آشنایی عمیق آیت اهلل اسداهلل بیات زنجانی با مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و دیدگاه های ایشان شده است. از همین روست که ایشان به بازخوانی برخی موارد، از 

دوران جنگ و سال های دهه 60 گرفته تا دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی پرداخته و به تصحیح برخی اشتباهات رایج در اذهان، درباره عملکرد ایشان می پردازند.
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بود، شیخ حسین هاشمیان بود، مهندس 
موسوی بود، آقازاده بود، بعد یکی دو نفر دیگر 
هم بودند، پرورش بود که آن موقع جز مجلس 
بود. ما هفته ای یکی دو جلسه داشتیم. در 
خانه های خود ماها هم بود. حتی یادم هست 
یک شب منزل مرحوم رجایی بودیم. نفت نبود 
که به بخاری بریزیم روشن شود. سردمان بود، 
هی شوخی هم می کردند می گفتند شما چه 
نخست وزیری هستید که نفت برای روشن 
کردن ندارید. این صحبت ها به آقای هاشمی 
رفسنجانی منتقل می شد. ایشان اطالع داشت 
تا اینکه گزارش های مختلفی از جبهه به ما 
رسید. خودمان هم می رفتیم به جبهه ها، من 
می رفتم، آقا سیدهادی خامنه ای بود، ایشان 
می رفت. گاهی با هم می رفتیم و گاهی تنها 
می رفتیم. آیت اهلل منتظری می رفت و دوستان 
دیگر می رفتند. خالصه گزارش هایی به ما 
رسید و این گزارش ها به ما نشان داد که وضع 
جبهه ها این گونه که آقایان می گویند، نیست. 
در آن شورا به این جمع بندی رسیدیم که 
دولت باید در جریان جنگ مستقیماً وارد شود. 
در جلسه هیأت رئیسه این را مطرح کردیم. 
بعضی از دوستان حاال من اسم نمی آورم، 
مخالفت کردند. ما ایستادیم. حرف ما باالخره 
به کرسی نشست و آقای هاشمی قبول کرد 
و آقای موسوی منصوب شد که رئیس ستاد 
شود. بعد از این مصوبه شیخ عبداهلل نوری رئیس 
ستاد تبلیغات شد و روغنی زنجانی رئیس 
تدارکات شد. مهندس موسوی رفت و برگشت 
و گزارش هایی به ما داد که فهمیدیم گزارش 
روغنی زنجانی است که ما طبعاً به این نتیجه 
رسیدیم که باید جلسه ای مشترک تشکیل 
شود. حتی در آن جلسه آقای یزدی هم بود، 
آقای روحانی بود، مجید انصاری بود، همین 
آقای علوی وزیر بود، 30-40 نفر از دوستان 
می آمدند. ما به جمع بندی که رسیدیم باالخره 
بیاید  باید  موسوی  مهندس  آقای  گفتیم 
این گزارش را در جلسه غیرعلنی به مجلس 
بگویند. رئیس آن جلسه هم من بودم. اسم آن 
جلسه هم جلسه حزب اهلل بود. آقای موسوی 
آمد گزارش داد. دیدیم که خیلی چیزها به ما 
آن گونه که باید گفته شود، گفته نشده و واقعاً آن 
دوستانی که به نام عقال بودند، در انتقال مطالب 
به آقای هاشمی مؤثر بودند و منشأ آن، جلسه 
پشت پرده ای بود که ماها خودمان داشتیم و از 
آن به بعد نتیجه گزارش آقای موسوی این شد 
که بحث های - درواقع چطور تعبیر بکنم- واقعاً 
آدم گاهی بعضی چیزها را آن گونه که هست 
باید بگوید شاید تبعات هم داشته باشد ولی 
باالخره به این جمع بندی رسیدیم که اگر با این 
روند جنگمان ادامه پیدا بکند چیزی از کشور 

باقی نمی ماند.
  می رسیم به مقطع ارتحال حضرت 
فضای  تغییر  و  جدید  رهبری  و  امام 
سیاسی کشور. شما و حضرت آیت اهلل 
تشریف  قم  به  دوره  این  در  صانعی 
آوردید و عمالً از فعالیت های سیاسی 
کناره گرفتید ولی دوستان در مجمع 
فعال  سیاسی  جریانات  و  روحانیون 
بودند. یکی از گالیه هایی که جناح چپ 
مطرح می کند نسبت به آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی این است که در این فرآیند 
گذار یعنی از مجلس سوم به مجلس 
چهارم و آن دوره، حمایت کافی از طرف 
ایشان از جناح چپ نشد که منجر به این 
شد که جناح چپ نتواند در انتخابات 
موفق شود و رأی بیاورد. در مقابل هم 
دوستان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از 
برخی از تندروی های برخی از عناصر 
جناح چپ که حاال در جنگ خلیج فارس 
با  به شدت  اقتصادی  سیاست های  و 

تفکرات االنشان فاصله دارند و معتقد 
بودند که باید درگیری بیشتری با دنیا 
آن  در  فردی  به عنوان  باشیم.  داشته 
فضا که در قم تشریف آوردید و به نوعی 
ارزیابی تان  بودید،  موضوع  نظاره گر 

چگونه است و آیا گالیه ها به حق است؟
ببینید آدم در متن کار اگر قرار نگیرد، در 
اجرا اگر نباشد، خیلی نمی تواند تنگناها را 
درک کند، نمی تواند مجموعه آنچه رخ داده 
کما هو حق را مورد بررسی و بحث قرار دهد 
ولی باالخره جهاتی وجود دارد که اجماالً در 
سیر قضیه هم من بودم عرض می کنم. ایشان 
در مقطعی ریاست جمهوری را پذیرفتند که 
جنگ تمام شد، مردم دوره انقباض و تحریم 
و مجموعه این قضایا را لمس کرده بودند و 
درواقع ایشان رهبری یک جریان اجرایی را 
در دست می گیرد که انتظارات مردم درست 
صددرصد مخالف شده است. انتظار انبساط 
دارند، انتظار توسعه دارند، انتظار رفاه دارند، 
را  همه چیز  انتظار  دارند،  آسایش  انتظار 
دارند. من ازجمله کسانی بودم که با ریاست 
جمهوری شان آن موقع موافق نبودم. نظر 
دیگری داشتم و خدمتشان هم عرض کردم. 
خیلی با هم صمیمی بودیم و به من فرمود که 
چرا مخالف ریاست جمهوری هستید. گفتم 
ببینید دیگر امام نیست، ذهنیت مردم این است 
که هیچ کس نزدیک تر از شما به امام نیست. 
نگرانی ام این است که بعد از امام، شما اجرا و 
دستگاه اجرایی را می پذیرید. در این بحران 
کمبود و مشکالت و ویرانی ها و خرابی های 
فراوانی که وجود دارد، در طول این 4 سال اگر 
آن گونه که پیشرفت حاصل بشود نشود، ما 
شما را هم از دست می دهیم. مردم تکیه گاهی 
مثل شما را هم از دست می دهند.تمام نگرانی ام 
این بود که این رابطه و درواقع اعتماد مردم به 
ایشان کاهش پیدا بکند، در نتیجه کسی هم 
نمی تواند جایشان گذاشت. یک نکته دیگری 
هم باز خدمت شما عرض کردم. آن نکته هم 
این بود که گفتم بعد از جنگ مستقیماً اجرا را 
پذیرفتن الزمه اش این است که شما انبساطی 
فکر نکنید، انقباضی هم فکر نکنید. به همین 
دلیل پیشنهاد دادم شما معاون اولتان را 
مهندس موسوی معرفی کنید، روحیات شما 
و ایشان در کنار هم مشکالت را حل می کند.
طبیعی است که در اینجا ایشان مسؤولیت را 
پذیرفت و توقع ایشان از دوستان ما این بود که 
از ایشان حمایت شود. از طرفی باید محذورات را 
هم گفت. آقای هاشمی دارای جایگاهی شده، 
شورای نگهبانش این هستند، قدرت افتاده 
به دست کسانی که درگذشته درواقع در کنار 
بودند، در حاشیه بودند و االن در متن هستند. 
در چنین جایگاهی، در چنین موقعیتی هم 
یک مقداری دست آقای هاشمی بسته است 

و یک مقدار هم دوستان ما باید مجموعه این 
قضایا را مالحظه می کردند. به نظر من مقداری 
اگر این محاسبات از هر دو سو تعدیل شده بود، 
عقالنی تر شده بود و تحلیلی تر مطرح شده بود، 

شاید ما مقداری از این ضایعات را نداشتیم.
تاریخی بحث دوم  بعدی  مقطع   
مجلس  از  که  و جریانی  است  خرداد 
پنجم و حزب کارگزاران شکل گرفت. 
انتقاداتی نسبت به همین تندروی هایی 
تمامیت خواهی های  و  فرمودید  که 
یك جریان سیاسی در عرصه سیاسی 
کشور به وجود آمد و در انتخاب ریاست 
آقای  انتخاب  به  منجر شد  جمهوری 
خاتمی که البته خطبه آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی قبل از دوم خرداد خیلی 

اثرگذار بود.
ببینید خود این هم درواقع نشان دهنده 
در  ما  که  است  تحلیلی  درستی  همان 
صحبت های قبلی داشتیم. آقای هاشمی هر 
جا بود اثرگذار بود. قبل از انقالب هم اثرگذار 
بود. ایشان در آنجا سربازخانه بود. در حزب هم 
اثرگذار بود. در مجلس هم اثرگذار بود. اصاًل 
یکی از گالیه هایی که خیلی دوستان داشتند 
این بود که آقای هاشمی واکنش مناسبی در 
جریان ردصالحیت ها برای مجلس چهارم 
نداشت چون او را اثرگذار می دانستند. دوستان 
معتقد بودند که ایشان می توانست بایستد ولی 
خوب ما واکنشی ندیدیم. اما در بحث انتخابات 
ریاست جمهوری سال 76، نمی توان منکر این 
بود که تدبیرهای آقای هاشمی اثرگذار بود. این 
دقیقاً نشان داد که آقای هاشمی هر جا باشد و 
هر جا بخواهد اثرگذار است و اگر جایی هم نشده 
به نظر می آید یا از ایشان استفاده نشده یا اینکه 
تالش شده که ایشان درواقع در حاشیه قرار 
بگیرد. از سوی دیگر آدم با ظرفیتی هم بود. 
نمونه های آن را در جریان خانواده اش دیده اید. 
آن کاری بود که با دخترش شد. چقدر اذیت 
کردند، چقدر کارهای عجیب و غریبی نسبت به 
ایشان کردند.به نظر خود من یکی دو تا مسأله 
باید راجع به ایشان انجام بگیرد. به نظر من آقای 
هاشمی از نظر حوزوی از خیلی از این آقایان که 
االن مطرح هستند عقب تر که نبود جلوتر بود، 

یکی از شاگردهای خوب امام بود.
  10سال شاگرد امام بودند.

بله، از نظر فقهی ایشان از خیلی از افراد 
جلوتر بود. قطعاً ایشان مجتهد بود. آرای ایشان، 
نظرات ایشان، به خصوص نظراتی که در خیلی 
جاها راهگشاست. نمونه  هایش را در ذهنم 
دارم. راجع به ضرورت، یکی از کارهای عظیم 
آقای هاشمی این بود که در اختالفی که ما با 
شورای نگهبان داشتیم، پس از اظهارنظرهای 
مجلس، نامه مکتوب امام آمد و امام جانب 
مجلس را گرفت و فرمود که اگر دوسوم مجلس 
به مسأله ای آری گفتند، نیازی به تأیید شورای 
نگهبان نیست. این خیلی مهم است که در 
تفکر فقهی شیعه، به نظر من اولین بار است 
که ایشان تشخیص ضرورت را به عهده فقیه 
نگذاشت بلکه به عهده کارشناس گذاشت. 
گفت که کارشناس اگر گفت اینجا ضروری 
است، ضرورت است. خیلی راهگشا بود یا مثاًل 
فرض کنید که راجع به همین مجمع تشخیص 
مصلحت، در این جهت هم آقای هاشمی نقش 
داشت.ما یک نامه ای خدمت امام نوشتیم که 
باز هم آقای هاشمی در جریان بود. در آن نامه 
اعتراض کردیم، گفتیم آقا این قانون اساسی 
را شما خودتان درست کردید، این جوری که 
گاهی عمل می شود، دیگر قانون اساسی لغو 
است. امام پاسخ داد که فرزندانم از این به بعد 
همه باید به قانون اساسی عمل بکنیم. بنابراین 
این نکته اول یعنی از نظر جایگاه فقهی، آقای 
هاشمی را باید یک مقداری معرفی کنید. نکته 

بعدی کارهای بدیعی است که درباره قرآن 
کرده است. این تفسیر راهنمای ایشان است 
که تفسیر بدیعی است. در ابعاد سیاسی ایشان 
صاحب نظر بود. ببینید ما یک سیاست مدار 
داریم، یک اندیشمند سیاسی هم داریم. ایشان 
یک آدم این جوری است که هم سیاستمدار 
است و هم یک اندیشمند سیاسی. من خدمت 
آقای قادری یک وقتی عرض کردم. یک سفر 
من خدمت ایشان در سوریه بودم. با حافظ اسد 
ما یکی دو ساعت مالقات داشتیم. حافظ اسد 
را می گفتند پیر سیاست دنیای عرب، اما آقای 
هاشمی خیلی قشنگ او و جلسه را مدیریت 

می کرد.
  حضرت آیت اهلل به عنوان سؤال 
آخر، از بی مهری هایی که راجع به آقای 
هاشمی شد فرمودید. حاال بخشی از 
دستگاه های  توسط  بی مهری ها  این 
مسؤول و حاکمیتی انجام شد، بخشی از 
آن هم توسط جریانات سیاسی ما یعنی 
هر دو جناح ما به نوعی حاال یك جناح 
در دهه 70، یك جناح در این 10، 15 سال 
اخیر نسبت به ایشان بی مهری کردند 
و بسیاری هم معتقد هستند که حاال 
آسیبی که به آیت اهلل هاشمی وارد شد، 
بیشترش به خود این جریانات وارد شد و 
خودشان درواقع وقتی وجهه اجتماعی 
و سیاسی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
ضعیف کردند، خودشان آسیب اصلی را 
خوردند، به خصوص جریان اصالح طلب 
که بعد از کاری که در دهه 70 در مطبوعات 
شدند،  آسیب پذیر  خودشان  شد 
مطبوعاتشان آسیب خورد، خودشان 
در جریانات سیاسی کشور حذف شدند 
و وزنه تعادل تضعیف شد. راجع به این 
بی مهری های سیاسی هم اگر نکته ای 

دارید بفرمایید.
ببینید من در سه مقوله یک مقداری توضیح 
بی مهری ها  این  اینکه چرا  یکی  می دهم؛ 
صورت گرفت؟ دوم اینکه چه تبعاتی داشت؟ 
سوم اینکه باالخره االن ما باید چه کار کنیم تا 
دوباره گرفتار این نوع چیزها نشویم.آن مرحوم 
از یک جهت محدود بود، از یک  جهت محصور 
بود. هر چه تالش می کردند، این شیخ را منزوی 
بکنند، حرف و حدیث هایی درست کردند، 
شایعات و امثال چیزهای دیگر تا ذهنیت 
جامعه را نسبت به ایشان خراب بکنند، دیدند 
نشد. تالش کردند مردم ایشان را نبینند تا 
فراموش کنند، درست عکس آن شد. مردم 
گفتند ما آن نماز جمعه را می خواهیم. از آن 
طرف تالش کردند ایشان را عصبانی بکنند، 
حرف های تند و خشن زدند تا ایشان را به 
عکس العمل وادار کنند، ایشان سنگ صبور 

بود. از طرف دیگر تالش کردند در حوزه بگویند 
که او فقط یک فرد سیاسی بوده، این تفسیر 
ایشان، کارهای علمی ایشان یا سخنرانی هایی 
می کردند،  دعوت  ایشان  از  معموالً  که 
پراستقبال ترین سخنرانی در این حوزه علمیه 
برای ایشان بود، در بین طالب هم جایگاه خوبی 
داشت، االن هم دارد، تالش کردند ذهنیت 
مراجع را به ایشان خراب کنند، نجف رفت، 
علمای نجف از ایشان استقبال کردند. قم آمد 
یکی از مراجع گفته بود من یک روز خدمت امام 
رفته بودم آقای هاشمی را هم نمی شناختم. 
بعد دیدم یک شیخی آنجا آمد، عمامه کوچک 
دارد، آمد یک چیزی زیر گوشی به امام گفت و 
امام هم خیلی احترامش کرد. بعد از احمد آقا 
پرسیدم ایشان چه کسی است؟ گفت که آقای 
هاشمی است گفت من نمی شناختم، بعد 
تعبیری ایشان کرد گفت که هیچ کس به اندازه 
آقای هاشمی مورد اعتماد امام نبود. این هم 

یک منشأ هست.
از طرفی دیگر ایشان یک سفر به عربستان 
رفت. نوع رابطه ای که دنیای عرب، دنیای غرب 
با ایشان داشت، رابطه، رابطه تعامل بود. نکته 
دومی که وجود دارد و خیلی هم مهم است 
عبارتست از اینکه آقای هاشمی انقالبی بود. 
راحت عرض می کنم، خیلی از این آقایان بعدها 
انقالبی شدند. آقای هاشمی از اول بود. ایشان 
جز پایه گذاران انقالب بود ولی بعضی آدم ها را 

کشیدند آوردند، خیلی فرق می کند.
آخوندی  تنها  ایشان  ترور  جریان  در 
است که امام برای سالمتی شان گوسفند 
نذر کرده است. این تعبیری که امام درباره 
ایشان دارد فقط در رابطه با ایشان است. 
گفت که دنیا بفهمد، انقالب زنده است 
سومی  است.نکته  زنده  هاشمی  چون 
که وجود دارد و خیلی هم مهم هست 
عبارتست از اینکه آقای هاشمی در عین 
آرام  نمی زد،  حرف  بود،  سنگین  اینکه 
بود، اما در عین حال باالخره اگر اتفاقی 
بود  انقالب  جریان  خالف  که  می افتاد 
ایشان موضعش را نشان می داد. در انتخاب 
خبرگان نقش خودش را با یک جمله در 
تهران نشان داد و در جریان آقای خاتمی 
نشان داد، نقش خود را نشان داد. به همین 
جهت هست که تمام تالش آقایان این 
بود که ایشان از جایگاه علمی اش عقب 
برود،  کنار  سیاسی اش  جایگاه  از  بماند، 
از  مردم  اجتماعی  نظر  از  محجور شود، 
شاید  شوند.  محروم  ایشان  صحبت های 
آخرین جمله من آن شود که محسن نقل 
می کرد. گفت پیش آقای کروبی بودم و به 
ایشان گفتم که فالن آقا امام جمعه شده، 
گفت که مگر می شود گفتم شده گفت 
امکان ندارد. کسی که امام او را گذاشت 
برخوردها  آن  همه  امام جمعه،  به عنوان 
برای این بود که ایشان را درواقع از جایگاه 
خودش پایین بیاوردند ولی به دلیل اینکه 
آدم خالصی بود، به دلیل اینکه انقالبی بود، 
به دلیل اینکه انصافاً به مردم معتقد بود به 
دلیل اینکه بی وفا نبود، مردم ایران هم واقعاً 
نشان دادند که رابطه شان با ایشان رابطه 
عمیقی بود. االن هم تمام تالش این است 

که سالگرد کم رنگ شود.
طالب فاضل در رابطه با سابقه حوزوی شان 
به  راجع  آدم های سیاست مدار  کنند.  کار 
این قضیه و آدم های اجرایی هم همین طور. 
ایشان چندین سال بیش از 6 - 7 سال جانشین 
فرمانده کل قوا بودند. خود اینها بیایند بگویند 
که نوع رابطه ایشان، نوع سیاست های دفاعی 
ایشان، نوع اندیشه های نظامی ایشان چگونه 
بوده، از این جهت در ابعاد مختلف در رابطه با 

ایشان می توان کار کرد.

آقای هاشمی انقالبی بود. 
راحت عرض می كنم، 

خیلی از اين آقايان بعدها 
انقالبی شدند. آقای 

هاشمی از اول بود. ايشان 
جز پايه گذاران انقالب 

بود ولی بعضی آدم ها را 
كشیدند آوردند، خیلی 

فرق می كند

آقای هاشمی به دلیل اينکه 
آدم خالصی بود، به دلیل 
اينکه انقالبی بود، به دلیل 
اينکه انصافًا به مردم معتقد 

بود به دلیل اينکه بی وفا 
نبود، مردم ايران هم واقعًا 

نشان دادند كه رابطه شان با 
ايشان رابطه عمیقی بود

،، ،،
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علی زادمهر
  برای بازگشت به سینمایی که مرحوم 
هاشمی به آن اعتقاد داشت ناچار باید به 
دوران پساجنگ و سال هایی بازگشت 
که اولویت اصلی کشور بازسازی اقتصاد 
بود. در این دوره طبیعی ست که توجه 
چندانی به سینما نشود و طبعاً سینما شاهد 
در دهه 60 وجود  که  بود  سختی هایی 
داشت و تا اواسط دهه 70 ادامه یافت. باز 
باید به یاد آورد که هاشمی رفسنجانی 
متعلق به بخشی از حاکمیت بود که یا 
زندگی  اولویت های  جزو  را  سرگرمی 
به شمار نمی آورد یا بر پیام دار بودن آن 
مؤکداً اصرار داشت، موضوعی که امروز 
بخش مهمی از بدنه سینما آن را قبول 
ندارد و اصالت را به سرگرمی می دهد. به 
گمان شما اگر در دهه 60، دوران بازسازی 
آیا  نمی گذاشتیم،  سر  پشت  را  جنگ 
در  به سینما  بیشتر  توجه  برای  جایی 
هاشمی  آقای  ریاست جمهوری  دوران 
وجود داشت؟ آیا با تصویری که از هاشمی 
آن دوران داریم و با آن موضع گیری ها 
سر  پشت  دهه  این  در  که  حوادثی  و 
گذاشتیم، مالطفت بیشتری با سینما و 

سینماگران صورت می گرفت؟
توجه به فرهنگ یک امر است و تأثیر گذاشتن 
روی آن ، امری دیگر. تمایل شخصیتی مانند 
آقای هاشمی که سابقه فرهنگی مهمی داشت و 
قبل از انقالب هم در حوزه هایی همچون تألیف 
و نگارش فعالیت می کرد و به خصوص در تاریخ ، 
اطالعات عمیقی داشت، نشان می دهد که ایشان 
اثرگذاری و اهمیت مقوله فرهنگ را به خوبی 
می دانست و به آن حساس بود اما این توجه به 
معنای کلی وقتی در حوزه سیاست و مدیریت 
وارد می شود و با رویدادهای دیگری همچون 
واقعه جنگ ترکیب می شود، شکل دیگری 
پیدا می کند. فراز و فرودهای مربوط به سیاست 
و قدرت، پیوسته بر مقوله فرهنگ اثرگذار بوده 
است . در بسیاری از همان فراز و فرودها شاهد 
هستیم که بسیاری از مسائلی که 20 یا 30 سال 
پیش وجود داشته امروز یا تغییر کرده یا از بین 
رفته است. آقای هاشمی به لحاظ شخصی در 
حوزه فرهنگ و هنر دغدغه داشتند ولی به طور 
مطلق نمی توان گفت آنچه به دست آمده ناشی 
از تصمیم سازی های شخصی ایشان است. اگر 
ما با باغی مواجه می شویم که میوه خوبی دارد و 
سرسبز است، به جز آب، خاک، اکسیژن و نور 
خورشید، یک عنصر مهم دیگر دارد و آن باغبان 
است. کشور بعد از جنگ به بازسازی روی آورده 
بود و شخص آقای هاشمی برای بازسازی نگاهی 
باز و توسعه نگر داشت و به این رویکرد ایشان در 
حوزه اقتصاد توجه می شد، اما واگذاری فرهنگ 
به جناح هایی با تعلقات سیاسی متفاوت باعث 

شد تا این بخش به حیات خلوتی برای گروه هایی 
تبدیل شود که به عملکرد ایشان انتقاد جدی 
داشتند. آقای هاشمی همیشه مصالح کشور و 
نظام را درنظر می گرفت اما باید بپذیریم که در 
اولویت قرار نداشتن فرهنگ و هنر در همه ادوار 
سیاسی، تبعات زیادی داشته است. مثالً در 
آن زمان به موضوع بهداشت توجه خاصی شد 
و شاهد بودیم که این بخش رشد خوبی کرد و 
کاهش چشمگیر پزشکان خارجی و همچنین 
ریشه کنی فلج اطفال از دستاوردهای آن دوران 
بود. اگر به حوزه فرهنگ نیز توجه این گونه 

می شد شاید شاهد رشد و تحول بیشتری بودیم.
  زمانی از آقای هاشمی پرسیده شده 
بود، از نگاه شما چه فیلمی غیرقابل نمایش 
است و ایشان پاسخ داده بود فیلم هایی که 
به یك نحوی فساد در آنها دیده می شود یا 
عادات و افکار اجنبی را به خاطر می آورد. 
خوب می دانیم که سینمای امروز ایران 
بیش از آنکه به انعکاس تصاویر و ذهنیات 
فرهیخته آدم های این روزگار بپردازد، 
زشتی ها، پلشتی ها، فساد و انحطاط آنها 
را نشان می دهد، طوری که برخی نگران 
هستند.  امروز  سینمای  در  بدآموزی 
شما سینمای امروز ایران را چه اندازه به 
دیدگاه های روز آقای هاشمی نزدیك یا 

دور می دانید؟
من یک فیلم سازم و اثر خود را می سازم 

بنابراین اگر قرار باشد به این سؤال پاسخی 
داده شود خود من نیز ازجمله کسانی هستم 
که در معرض نقد قرار دارم و باید قضاوت 
بشوم. قضاوت با کارشناسان و مردم است. اما 
از این منظر که چقدر این سینما با نگاه مرحوم 
رفسنجانی نزدیک بود می توانم بگویم هاشمی 
فرد کمال گرایی بود و در حوزه فرهنگ و هنر و 
همچنین مقوله های معرفتی خود را صاحب نظر 
ایده آل  سینمای  ایشان  برای  و  می دانست 
توصیفی داشت که با آنچه امروز وجود دارد فاصله 
دارد، اما ایشان از سینمای ایران دفاع می کرد و 
خرسند بود که چنین سینمایی بسیار متفاوت تر 
از سینمای قبل از انقالب شکل گرفته و به حیات 

خود ادامه داده است.
  یکی از بحث های امروز موافقان و 
مخالفان سینما، نحوه دخالت دولت در 
سینماست. آقای هاشمی اعتقاد داشت که 
دولت نباید تنها ناظر باشد بلکه باید حتمًا 
ارشاد و حمایت کند. ایشان در جاهایی 
به دخالت دولت هم تأکید داشت و اینکه 
نظارت کمترین کاری است که دولت باید 
انجام دهد. به اعتقاد شما آیا آقای هاشمی 
اگر بار دیگر در شرایط عادی رئیس جمهور 
می شد باز هم بر همین نگاه تأکید داشت یا 
نگاه ایشان تعدیل شده بود و اصوالً نگاه 
مداخله جویانه ای که آقای هاشمی در آن 
سال ها برای دولت مدنظر داشت و بر آن 

مصر بود و احتماالً ناشی از سینمای قبل 
از انقالب بود، برای این روزگار نیز به کار 

می بست؟
الزم است دو مقوله مهم را در مدیریت 
افراد از هم جدا کنیم. منش فردی با آنچه در 
عمل به دست می آید، تفاوت دارد. تعلقات 
فردی به خود شخص ارتباط دارد اما نتیجه، 
مختلف،  شرایط  از  مجموعه ای  از  متأثر 
سیاست گذاری های  و  مصلحت اندیشی ها 
گوناگون است. تعلقات فردی آقای هاشمی یا 
سایر رؤسای جمهور یک بحث است و اینکه 
این تعلقات در سیاست ها چگونه درونی و 
نهادینه می شود بحث دیگری است. درباره 
حوزه  در  هاشمی  دولت  عملکرد  جزئیات 
فرهنگ نمی توان نظر قطعی داد و کسانی 
باید نظر بدهند که سیاست گذار ، کارشناس 
یا پژوهشگر فرهنگی هستند. آقای هاشمی 
ایشان  مواضع  در  و  بود  تحول خواه  انسانی 
و  اقتصادی، سیاسی  در حوزه های مختلف 
فرهنگی، عنصر تحول را احساس می کنیم اما 
واقعیت این است که بنا به مالحضات و شرایط 
پس از جنگ، فرهنگ در قواره مقوله ای لوکس، 
تفننی و غیرمؤثر و گاه مزاحم تعریف شد و ذیل 
اقتصاد قرار گرفت. در آن شرایط، به جای حرکت 
به سمت اقتصاد درون زا، تلقی ارزشگذاری بر 
درآمد و تولید پول به فرهنگ نیز سرایت کرد. 
گرچه آقای هاشمی بعدها نقدهای مربوط به 

سیاست های فرهنگی در دوران مدیریت خود 
را پذیرفت ولی آن رویکردها نسبت به فرهنگ 
و هنر، آثار خود را بر جای گذاشت و تا امروز ادامه 
دارد. مثالی بزنم. در دولت هشتم، مقدمات 
تولید فیلم دوئل فراهم شد. ناگهان وزیر وقت در 
سخنانی کلی مطرح کرد که در شرایطی که دو 
کشور عراق و ایران در صلح به سر می برند، تولید 
آثار مربوط به دفاع مقدس ضرورتی ندارد. این 
سخن وزیر، ابهامات و پرسش های زیادی را در 
اذهان عمومی، هنرمندان و نخبگان ایجاد کرد. 
طبیعتاً با موضعی که وزارت ارشاد اعالم کرد، 
تولید آثار هنری، ادبی و فرهنگی درخصوص 
تجاوز ددمنشانه عراق و حزب حاکم بعث به ایران 
بیهوده و غیرالزم بود. از یک سو برخی افراد که به 
جناح حاکم بر دولت تمایل داشتند در راستای 
رویکرد وزیر، تولید فیلم دوئل که موضوع آن 
مربوط به جنگ بود را زیر سؤال ببرند و از طرف 
دیگر، برخی رقبای دولت وقت در جناح مقابل، 
علیه فیلم دوئل بولتن منتشر کردند و روی جلد 
آن با تیتر درشت نوشتند: دوئل با دفاع مقدس! 
فیلم دوئل با مشکالت فراوان ساخته شد. وزیر 
تغییر کرد و در دوران صدارت وزیر بعدی در 
همان دولت، هر دو جناح، فیلم دوئل را تحسین 
کردند و در جشنواره فیلم فجر نامزد 13جایزه و 
برنده هفت سیمرغ بلورین شد. این مثال نمونه ای 
از تسلط سیاست و جناح بندی های سیاسی بر 
فرهنگ است که قربانی آن از قبل معلوم شده 

احمدرضا درويش مطرح كرد:

راز تقدير همزمان خانه سینما از
كیارستمي و هاشمي

،،
  احمدرضا درویش کارگردان فیلم هایی همچون دوئل ،رستاخیز،کیمیا ،سرزمین خورشید در طول فعالیت  خود در سینما به عنوان کارگردان و همچنین فعال صنفی عالوه بر ساخت فیلم دیدارهای مختلفی با مدیران و 
مقامات سیاسی داشته است یکی از افرادی که درویش با وی چند بار دیدار کرد  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود .خانه سینما در زمان مدیریت احمدرضا درویش و در اولین دوره جشن  سینمای ایران  از هاشمی رفسنجانی  

تقدیر کرد.به بهانه سالروز درگذشت  آیت اهلل هاشمی با وی درباره دیدگاه ها و رفتار مرحوم هاشمی با سینما و حوزه فرهنگ مفصل گفت وگو کردیم .
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است.
  اولین دوره جشن سینمای ایران که 
به شکل صنفی برگزار شد، در زمان شما 
بود و آقای هاشمی در این جشن حضور 
پیدا کرد. آیا همین حضور را نمی توان 
دلیلی بر اهمیت ایشان به مقوله هنر و به 
خصوص سینما دانست درحالی که سایر 
جشن هایی  چنین  در  روسای جمهور 

شرکت نکردند.
تقدیر از آقای هاشمی در پایان دوره ریاست 
جمهوری دوم ایشان بود. بسیاری از سازمان ها 
و نهادها از ایشان تقدیر می کردند و در حوزه 
فرهنگ بزرگترین اتفاقی که افتاد برگزاری 
اولین جشن سینمای ایران بود. اراده ای که 
پشت آن مراسم قرار داشت یک اراده صنفی بود 
نه دولتی. مراسم تقدیر از ایشان از طریق هیأت 
مدیره وقت خانه سینما شکل گرفت، هر چند 
که از طرف وزارت ارشاد و معاونت سینمایی در 
آن زمان مورد حمایت و استقبال قرار نگرفت. 
نکته دیگر آنکه در آن زمان انتخابات دوم خرداد 
شکل گرفته بود و بین خانه سینما به عنوان تنها 
صنف هنری با وزارت فرهنگ و ارشاد، تقابل 
بسیار شدیدی وجود داشت. آقای ضرغامی 
در ابتدای قبول مسؤولیت رابطه خوبی با خانه 
سینما داشت اما به مرور و در مقطع انتخابات 
ریاست جمهوری، اختالف شدیدی به وجود 
آمد. با برگزاری اولین جشن سینمای ایران 
مخالفت عملی صورت نگرفت ولی همراهی نیز 
نبود و جشن با ابتکار آحاد صنفی سینما شکل 
گرفت. با توجه به ارتباطاتی که با محسن هاشمی 
به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور وجود داشت 
و پیگیری های مرحوم سیف اهلل داد به عنوان 
رئیس هیأت مدیره خانه سینما و حمایت های 
دکتر رجبی رئیس وقت بنیاد سینمایی فارابی، 
آقای هاشمی را به آن مراسم دعوت کردیم. در آن 
مراسم دو نفر تقدیر ویژه شدند که یکی آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی و دیگری عباس کیارستمی 
بود. ما خیلی نگران بودیم زیرا تا آن موقع مراسمی 
نبود که در آن مدیران دولتی و وزرا جایزه ندهند 
و خود هنرمندان از خودشان تجلیل کنند و 
برگزارکنندگان نیز خود هنرمندان باشند و در 
برنامه نیز اصالً زمانی برای سخنرانی مقامات 
درنظر گرفته نشده بود! فقط به دلیل آنکه از 
آقای هاشمی تجلیل می شد برای ایشان فرصت 

سخنرانی در نظر گرفته شد.
هاشمی  آقای  با  دیدارهایی  شما   

داشتید. این دیدارها چه نتایجی داشت؟
چند دیدار برگزار شد و در این دیدارها درباره 
رفتاری که با حوزه فرهنگ و هنر می شد، صحبت 
می کردیم. واقعیت این است که شخص ایشان به 
حوزه فرهنگ و هنر توجه داشتند اما رفتاری که 
بیرون از حوزه دولت بعضاً با فرهنگ می شد خوب 
نبود و تنش سیاسی نیز باال گرفته بود. در آن زمان 
اعتراضات به اکران فیلم ها در کف خیابان ها و در 

جلوی سالن های سینما رخ می داد.
 معتقدید که هاشمی رفسنجانی دو 
شخصیت داشت؛ یك شخص هاشمی 
رفسنجانی که به حوزه فرهنگ و معرفت 
عالقه داشت و دیگری هاشمی رفسنجانی 
در مقام رئیس جمهور. در مواقعی همچون 
توقیف فیلم هایی مثل آدم برفی، هاشمی 
پشت  می ایستاد.  کجا  رفسنجانی 
هنرمندان بود یا راه دیگری را انتخاب 

می کرد؟
برای شناخت شخصیت و رفتار هاشمی 
رفسنجانی بهترین مرجع، مجموعه تألیف ها و 
کتابی ست که ایشان پیرامون امیرکبیر، پیش 
از انقالب نوشته اند. نگاهی که ایشان به امیرکبیر 
رویکرد  یک  است؛  رویکرد  سه  دارای  دارد 
توسعه ای، دوم سلوک فردی و سوم رویکرد 
فرهنگی. این سه رویکرد در شخصیت خود 

آقای هاشمی نیز وجود داشت و همین مسأله 
از ایشان یک شخصیت همه جانبه نگر ساخته 
بود. ایشان در مقام فردی، تک بعدی نبود اما در 
زمان اجرا و در مقام سیاست، ساختار و سازمان 
مدیریتی اهمیت پیدا می کند و او نماینده دولت 
می شود و شاید تصمیماتی که می گیرد تأثیر 
داشته باشد اما نمی توان نتیجه را محصول این 
تصمیمات دانست. مثالً در دوره آقای هاشمی، 
جایزه نخل جشنواره فیلم کن به سینمای ایران 
تعلق گرفت یا در دوره احمدی نژاد اسکار گرفتیم. 
آیا می توانیم بگوییم که کسب این دو جایزه 
نتیجه عملکرد آن دولت هاست؟ نه می توانیم 
نه  آن دولت هاست  نتیجه عملکرد  بگوییم 
می توانیم نقش دولت ها را رد کنیم. به نظرم 
درست است که به شکل کالن نگاه کنیم و معدل 
مسأله را در نظر بگیریم. در هر دو جایزه ای که 
سینمای ایران گرفت جزئیاتی وجود دارد و فراز و 
فرودهایی رخ داده و محصول یک سری اتفاقات و 
جهت گیری هاست و این گونه نیست که بگوییم 
یک فیلمی در جشنواره یا مراسمی شرکت کرده 
و برنده جایزه ای شده است. از طرف دیگر دولت 
چه در زمان هاشمی، چه در زمان فعلی به ظاهر 
مجری همه مسائل در کشور است اما واقعیت 
این است که مسائل پشت پرده بسیاری نیز وجود 
دارد. در دوره آیت اهلل هاشمی در هنگام اکران 
فیلم آدم برفی، گروه هایی مخالف این فیلم بودند. 
در سینما قدس تهران در حالی که مردم برای 
تماشای فیلم صف بسته بودند، جماعتی به مردم 
حمله کردند و جلوی نمایش فیلم را گرفتند و 
دولت با تعامل مخفی با آنان، فضا را آرام کرد و فیلم 
را از پرده پایین کشید و بعد از چند سال، این فیلم 

اجازه نمایش پیدا کرد.
  پس دلیل اصلی شما در خانه سینما 
برای تقدیر از هاشمی رفسنجانی چه بود 
و چه خدماتی را از ایشان دیده بودید که 

تصمیم گرفتید از ایشان تقدیر کنید؟
سینما در آن زمان در مقایسه با هنرهای دیگر 
وضعیت بهتری داشت و خانه سینما در دوره 
ایشان تشکیل شده بود، ضمن آنکه خانه سینما 
از طرف بخش های مختلف رسمی و جریانات 
سیاسی، تحت فشار بود و از سوی دیگر انتخابات 
دوم خرداد نیز برگزار شده بود و الزم بود که خانه 

سینما اتفاق مهمی را رقم بزند.
  یکی از مهم ترین دیدارهای شما 
دیداری بود که چند روز پیش از فوت 
آیت اهلل هاشمی با ایشان داشتید و ایشان 
به تماشای فیلم رستاخیر نشستند اما 
قبل از آن تحلیل خودتان از رفتاری که با 

رستاخیز شد، چیست؟
برای آنکه به این سؤال پاسخ بدهم الزم است 
کمی به رفتاری که با فیلم رستاخیز شد، بپردازم و 
برای بررسی این رفتار باید کمی  به عقب برگردیم 
و به وضعیت مدیریت فرهنگی در کشور توجه 
کنیم. واقعیت این است که بسیاری از مسائل 
در کشور صاحبان مشخصی دارد هرچند در 
بسیاری از موارد همچون حوزه فرهنگ و هنر، 
دولت مدعی ست و به ظاهر همه کاره است، ولی 
باید اعتراف کنیم که فرهنگ صاحب مشخصی 
ندارد و اگر صاحب داشت بدون مشورت با اهالی 
آن در طول سال ها وزیر و مدیران مربوطه تعیین 
نمی شدند و سیاست گذاری ها به طور یک جانبه 
شکل نمی گرفت. وقتی جایی صاحب داشته 
باشد، اگر دعوا و مجادله ای رخ بدهد برای حل 
مشکل به سراغ صاحب آن می روند و کار به 
کف خیابان کشیده نمی شود. سؤال کلی من از 
رفتاری که با رستاخیز شد این است که چگونه 
می شود که اعتراض درباره یک اثر قانونی و 
استاندارد که تمامی مقررات قانونی و شرعی را 
رعایت کرده و همگان و قاطبه مسؤوالن رسمی 
به این مسأله اعتراف کرده بودند، به صورت کف 
خیابانی و به شکل قمه زنی و با همان روش های 

دو سه دهه قبل که در هنگام نمایش فیلم آدم 
برفی جلوی سینما در گوش زن باردار زدند، 
شکل گرفت و به دنبال آن، دولت نیز تسلیم شد 

و خواسته آنها را اجرا  کرد؟
مسؤوالن  نابخردانه  تصمیم  اثر  بر  آنچه 
فرهنگی نه در دوران پساجنگ، بلکه در سال 94 
و در دولت تدبیر و امید در مورد فیلم رستاخیز 
گذشت، نشان می دهد که فرهنگ صاحب 
ندارد. امروز شاهدیم که دولت نمی تواند بدون 
اجازه و نظر نهادهایی همچون اتاق بازرگانی 
یا نظام پزشکی یا خانه کارگر برای فعاالن آن 
بخش ها اعمال سیاست کند. یعنی اگر فردی 
به صرف اینکه مثالً از خدمات یک بیمارستان 
ناراضی ست، نمی تواند خودش به صورت مستقل 
عمل کند و بیمارستان را تعطیل کند، اما این اتفاق 
درباره سینما در طول سال ها به دفعات رخ داده 
و نشان می دهد که سینما به رغم بهره مندی از 
ساختارهای صنفی، صاحب مشخصی ندارد. 
چگونه می شود که ما همچنان در حوزه فرهنگ 
بعد از دو دهه شاهد این باشیم که گروهی در 
اعتراض به یک فیلمی که تمام مراحل قانونی را 
طی کرده، همان رفتاری را بکنند که 20 یا 30 
سال پیش شاهد آن بودیم؟ با اعمال رویه تعامل 
پنهان و عمل به سیستم به ظاهر لویی جرگه ای 
دیگر چه نیازی به مدیر و رئیس و وزیر داریم؟ 
دولت باید هم اعتراضات را بشنود و هم قوانین را 
اجرا کند. متأسفانه نگاه دست چندمی به فرهنگ 
وجود دارد. فیلم رستاخیز چوب مدیریت غلط 
فرهنگی را خورد. فرهنگ و هنر در ظاهر هم 
صنف دارد، هم چهره های برجسته و  هم آثاری 
ماندگار، اما صاحب ندارد. فرهنگ اگر صاحب 
داشت کسی به خودش اجازه نمی داد قمه به 
دست یک خانم محجبه با روبنده بدهد و علیه یک 
فیلم مجوزدار قمه زنی کند. وقتی بلندپایه ترین 
مقام وزارت ارشاد در واکنش به تظاهرات کف 
خیابانی، بدون آنکه صاحب اثر را در جریان 
بگذارد فیلم مجوزدار او را که 10سال ساختش 
طول کشیده و مجوزهایش سال ها تمدید شده 
و جوایز بسیاری از جشنواره های همین دولت 
از پرده اکران پایین می کشد،  کسب کرده، 
این حرکت نشان می دهد که فرهنگ صاحب 
ندارد و حمایت از آن نزد داعیه داران مدیریت 
فرهنگی، در اولویت قرار ندارد. وقتی فرهنگ 
و هنر در اولویت نباشد، ثبات مدیریتی و عمق 
استراتژیک فرهنگ نیز بی معنا می شود. به تعداد 
عزل و نصب ها در همین دولت یازدهم در وزارت 
ارشاد نگاه کنید و آن را با دیگر تغییرات مدیران 
در سایر نهادها و وزارتخانه ها مقایسه کنید. علت 
آنکه شهری مثل پاریس به پایتخت فرهنگی 
اروپا تبدیل می شود آن است که فرهنگ و هنر در 

مقطعی در آن کشور در اولویت قرار داشته است. 
با همین رویکرد، »آندره مالرو« 18 سال وزیر 
فرهنگ فرانسه بوده و با تغییر احزاب و جناح ها 
در قدرت، سکاندار فرهنگ تغییر نکرده است. 
آندره مالرو کسی است که در طول مدیریت بر 
وزارت فرهنگ فرانسه، پنج رمان بلند خود را 
نوشته و جزو بنیانگذاران مکتب ادبی غرب ، بعد 
از »سارتر« است. برمی گردم به وزیر فرهنگ و 

ارشاد در دوران خودمان...
  شما رفتاری که با رستاخیز شد یا 
قبل تر رفتاری که با آدم برفی شد را ناشی 
یا  اعتراض کنندگان می دانید  از قدرت 

ضعف دولت؟
اعتراض کنندگان مقصر نیستند. معترض 
حق اعتراض دارد. مهم این است که چگونه 
با اعتراض رفتار کنیم و این اعتراض چه اثری 
روی نهادهای تصمیم گیر می گذارد. تصمیم 
دولت در پایین کشیدن فیلم رستاخیز از پرده 
اکران، فقط جلوگیری از اکران یک فیلم نیست 
بلکه سقط کردن یک اثر فرهنگی و یک نگرش 
و رویکرد به مؤلفه فرهنگ و هنر است. مدیران 
وزارت ارشاد بارها درباره نمایش ندادن رستاخیز 
گفتند که این کار احترام به مرجعیت بوده است 
اما برای احترام به مرجعیت که بر همه واجب 
است چه هزینه ای از جیب و روح و روان چه 
کسانی صرف شده است؟ مردم ابزار نیستند که 
در مسیر اولویت های متغیر و متزلزل مسؤوالن، 
یک روز زندگی کنند و یک روز ساقط شوند. 
اینکه در زمان ساخت یا نمایش در جشنواره های 
داخلی و خارجی و گرفتن عکس یادگاری، مورد 
تشویق قرار بگیرند و سرمایه خارجی جذب 
کنند اما در زمان اکران از حیز انتفاع ساقط شوند، 

صحیح است؟
 با بحثی که وزیر ارشاد مطرح کرد 
حضرت  چهره  روی  نور  هاله  و  گفت 
مخالف  شما  شود،  تابانده  عباس)ع( 

کردید. دلیل مخالفت شما چه بود؟
علی جنتی، وزیر وقت ارشاد درخواست هایی 
از سازندگان فیلم رستاخیز مطرح کرد که نه 
مبنای فقهی داشت، نه مبنای فنی و نه مبنای 
هنری، زیرا نوع تصویربرداری براساس چهره 
شخصیت  چهره  روی  اگر  و  بود  مشخص 
حضرت عباس)ع( نور می انداختیم، تبدیل به 
وهن می شد. اگر می خواستیم چهره ای را نشان 
ندهیم اصالً در فیلم نمی گذاشتیم زیرا مجموعه 
احساسات، آالم و ویژگی های درونی از طریق 
چهره منتقل می شود و وقتی چهره با نور حذف 
 شود بدیهی ست که شخصیت هم حذف شده 

است.
محدود  اکران های  در  اما  فیلم    

خارجی موفق بود.
بسیار  عراق  نمایش  در  مخصوصاً  بله، 
موفق بود. اگر در زمان ساخت این فیلم به من 
می گفتند رستاخیز را باید در مدت 10 سال 
تولید کنی و در طول ساخت آن اثر دیگری 
نباید بسازی و فقط یک نمایش می توانی داشته 
باشی آن هم وسط بغداد، قطعاً باز هم رستاخیز 
را می ساختم و  قبول می کردم. نمایش این فیلم 
در بغداد بسیار غافلگیرکننده بود. در یک سالن 
1500 نفره و در پایان فیلم، همه با فریاد، هیهات 
من الذله می گفتند و من در خواب نیز چنین 

صحنه ای را نمی دیدم.
  چطور شد که به این فکر افتادید که 

فیلم را برای آقای هاشمی نشان بدهید؟
فیلم رستاخیز برای بیشتر مسؤوالن کشور 
به نمایش درآمد و حتی برای اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت به همراه خانواده هایشان 
نمایش داده شد اما در روز نمایش، آقای هاشمی 
نتوانستند حضور داشته باشند. به همین دلیل 
شرایطی فراهم شد که در محل مجمع، امکانات 
نمایش فیلم برای ایشان به وجود بیاید. حدود 

سه ساعت و نیم جلسه با آقای هاشمی، همراه 
با نمایش فیلم طول کشید. نیم ساعت قبل 
از نمایش فیلم همراه با آقای علی قائم مقامی 
)مدیر تولید( با مرحوم هاشمی گفت وگو کردیم 
و ایشان با آغوش باز با فیلم برخورد کردند. ایشان 
در ابتدای جلسه با اهدای یک جلد نهج البالغه 
بسیار نفیس به بنده، عالقه خود را به فرهنگ 
نشان دادند و به سینمای ایران احترام گذاشتند 
و سؤاالت بسیاری درباره روند نگارش فیلمنامه، 
منابع و مآخذ و شکل روایت داستان مطرح 

کردند.
  مباحثی که مطرح شد درباره چه 

بود؟
صحبت هایی که مطرح شد هم درباره مسائل 
نظری هنر بود و هم وضعیت اکران رستاخیز. 
آقای هاشمی معتقد بودند که اثر هنری برخاسته 
از خیال پردازی، رؤیا و آموزه های شخص هنرمند 
است و یک مسأله ای وجود دارد به نام سلیقه و 
اگر یک اثر هنری را همه دوست داشته باشند یا 
همه بدشان بیاید، آن اثر ماندگار نیست و طبیعی 
است که یک اثر مخالف داشته باشد. ایشان تأکید 
کردند که پویایی فقه شیعه هم در این است که در 
دامنه مسائل اجتماعی، آرا و نظریه های مختلفی 
وجود دارد و مراجع و فقها نیز درخصوص بسیاری 
از مسائل، اختالف نظر دارند و این اختالف نظر 
درباره نشان دادن چهره ائمه و معصومین نیز 
مصداق دارد. ایشان حتی مثال زدند که در برخی 
از مسائل جاری کشور برخی مراجع نظر مخالفت 
دارند اما ما در حوزه حاکمیت در موارد اختالفی، 
به نظر ولی فقیه عمل می کنیم. ایشان براساس 
گزارش هایی که دریافت کرده بودند، اعتقاد 
داشتند با این فیلم نابخردانه برخورد شده است و 
بیان کردند که هزینه این کار فقط باعث نمی شود 
که سازندگان اثر مأیوس شوند بلکه از این به بعد 
فیلم سازان کمتر به ساخت آثار دینی رغبت پیدا 
می کنند. همچنین به بنده توصیه  کردند که 
به رغم این اتفاق، از فیلم سازی مأیوس نشوم زیرا 
فیلم سازان سرمایه های کشور هستند و امروز ما 
شاهد سینمایی هستیم که دغدغه های مردم در 

آن نمایش داده می شود.
  رفتار ایشان در زمان نمایش فیلم 

چگونه بود؟
هنگام نمایش فیلم، خانواده ایشان نیز حضور 
داشتند. در طول نمایش ده ها سؤال راجع به فیلم 
از من پرسیدند. در برخی صحنه های احساسی 
بسیار تحت تأثیر قرار می گرفتند و در چند صحنه 
بسیار متأثر شدند. اولین جایی که ایشان گریه 
کردند صحنه ای بود که در آن، حضرت حر از 
روی اسب به روی زمین می افتد و امام حسین)ع( 
باالی سر ایشان می رسند و می فرمایند : »آنچنان 
که مادرت تو را آزاده نامید، در روز رستاخیز 
آزاده ای«. آقای هاشمی دست روی زانوی من 
گذاشتند و گفتند الحق که حق حر در سینما ادا 
شد و بلندبلند گریه کردند. در صحنه ای دیگر 
هنگام جدال لفظی بین حر و عمر ابن سعد، حر 
به عمرسعد می گوید: »نفرین بر عجوزه نفاق که 
بر محراب نماز پنجه درافکنده است«. ناگهان 
بغض آقای هاشمی در این صحنه ترکید و با صدای 
بلند گریه کردند. صحنه دیگر سکانس شهادت 
حضرت عباس)ع( بود و در انتهای فیلم نیز ایشان 
در سکانس شهادت حضرت اباعبداهلل)ع( باران 
گریه شدند. ایشان در پایان فیلم عالقه نداشتند از 
جای خود بلند شوند و با تأسف گفتند به نمایش 
درنیامدن این فیلم ظلم در حق الناس است و 
قول دادند که مسأله را پیگیری و با رئیس جمهور 
صحبت کنند و به قول خودشان نیز عمل کردند. 
ایشان طی نامه ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی موضوع را پیگیری کردند که رونوشت 
آن به دست من رسید، نامه ای که درباره فیلم 
رستاخیز است و صبح روز فوت ایشان امضا شده 

است.

آقای هاشمی معتقد بودند 
كه اثر هنری برخاسته 

از خیال پردازی، رؤيا و 
آموزه های شخص هنرمند 
است و يک مسأله ای وجود 
دارد به نام سلیقه و اگر يک 

اثر هنری را همه دوست 
داشته باشند يا همه بدشان 

بیايد، آن اثر ماندگار نیست 
و طبیعی است كه يک اثر 

مخالف داشته باشد

،،
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  اگر بخواهید به بارزترین ویژگی 
کدام  به  کنید،  اشاره  آیت اهلل هاشمی 

بعد شخصیت ایشان اشاره می کنید؟
آقای هاشمی مشخصات کامل یک مدیر 
مدیریتی  برخوردهای  و  داشت  را  کامل 
شدیدی هم داشتند. مدیری مقتدر، عاقل و 

با تدبیر بود. امام هم او را خوب شناخته بود.
  آیت اهلل هاشمی از چه زمانی وارد 
شد  جنگ  تصمیم گیری های  و  جنگ 
و چه ضرورتی سبب حضور ایشان در 

جنگ چه بود؟
آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس از 
ابتدا در جریان جنگ بود. شب هایی که ستاد 
مشترک در مجلس تشکیل می شد هم گاهی 
می رفتم. روسای قوا حضور داشتند و همان جا 
هم می خوابیدند. آقای هاشمی بیشتر مورد 
مراجعه ما بود و با کمک ایشان از هرکجا که 

الزم بود، امکانات می گرفتیم.
  چرا آقای هاشمی؟

آقای هاشمی راحت در دسترس بود و ما 
را قبل از سال 1342 می شناخت و اعتماد 
داشت. فکر می کنم بعد از عملیات رمضان، 
آقای هاشمی به عنوان جانشین فرمانده کل 
قوا منصوب شد. این تغییر واقعاً ضروری بود 
زیرا دسترسی به امام خیلی راحت نبود و ما 
هم ابا می کردیم برخی مسائل را خدمت امام 
مطرح کنیم. در زمینه سخت افزار و نرم افزار 
جنگ هر کجا به مشکل می خوردیم ایشان با 
همه گرفتاری وقت می گذاشت. یادم می آید 
و  شهید  که  مقدماتی  والفجر  عملیات  در 
که  گفتم  ایشان  به  دادیم،  زیادی  مجروح 
آقای هاشمی برویم از جایی که مجروحان 
طاقت  من  گفت:  کنیم؟  بازدید  بیاورند  را 
ندارم ببینم سر یک مرغ را ببرند حاال تو 
می خواهی برویم چند صد مجروح هموطن 
نشانم بدهی؟ بسیار رقیق القلب بود ولی در 
جنگ جایی که الزم بود خودش را نشان دهد، 
برای جنگ افزارسازی  نشان می داد.  خوب 
 15 تقاضای  و  نوشتم  امام  خدمت  نامه 
میلیارد تومان پول کردم. امام فرمود اول باید 
آقای هاشمی این برنامه را تأیید کند. آقای 
هاشمی تأیید کرد و امام فرمود که برای این 
کار یک اسلوبی می گذارم. در جلسه سران قوا، 
نخست وزیر و احمد آقا این نیاز مطرح شود 
و به امضای سران سه قوه برسد و با دستور 
نخست وزیر به بانک مرکزی ابالغ شود. سریعاً 
درخواست پنج میلیارد کردم و آقای هاشمی 
هم امضا کرد و باقی مراحل طی شد. آقای 
هاشمی گفت که عنوان نکنم که این پول را 
برای سپاه می گیرم که اگر ارتش هم نیاز دارد، 
اقدام کند. اتفاقاً ارتش هم اقدام کرد که با 
2میلیارد و 300 میلیون تومان موافقت شد. 
زمانی که وزیر شدم به آقای هاشمی گفتم که 
قرار است برای یک سفر رسمی به روسیه و 

لیبی بروم. آقای هاشمی گفتند اگر بتوانی 
در این سفر چند تا موشک بگیری بزرگترین 
خدمت را به انقالب اسالمی کردی. نزد آقای 
خامنه ای رفتم و پیشنهاد آقای هاشمی را هم 
مطرح کردم. جناب خامنه ای گفتند: خیلی 
پیشنهاد خوبی است. ولی مگر می شود به ما 
موشک دهند؟ برو به امید خدا. خالصه که به 

آنجا رفتم و موشک هم گرفتم.
  نقش آیت اهلل هاشمی در پذیرش 

قطعنامه 598 و خاتمه جنگ چیست؟
آقای هاشمی چنان نقش پررنگی داشت 
که در آن مقطع کسی جز ایشان نمی توانست 
به امام پیشنهاد آتش بس دهد و امام هم 
نفس  پاک،  طینت  هاشمی  آقای  بپذیرد. 

عظیم و مجتهد خداشناس خوبی بود.
  آقای هاشمی در ایجاد همبستگی 
بین ارتش و سپاه برای پیشبرد منافع 

ملی و جنگ  چه نقشي داشتند؟
یک اختالف اساسی و علنی بین سپاه و 
ارتش وجود داشت. مرحوم تیمسار زرین نژاد 
از امرای ارتش در جلسات اعالم می کرد »زبان 
شما را نمی فهمم. در آن تحصیالتی که من 
داشتم جنگ یعنی هر وقت ما دو تانک در 
برابر یک تانک عراق داشتیم، دو تا هواپیما 
در برابر یک هواپیمای عراق داشتیم و... پیروز 
می شویم«. در مورد عملیات نظامی هم اکثر 
بچه های ما اگر هم چیزی از رزم دیده بودند، 
مانند رحیم صفوی به خاطر حضور در ارتش 
بود. آقای هاشمی به من سفارش می کردند 
تو نقش وصل کننده را داشته باش. در ادامه 

جنگ به خصوص اواخر آن، اختالف سپاه و 
ارتش به مرور کمتر شد و آقای هاشمی در این 

موضوع نقش تعیین کننده ای داشت.
  به شخصه اعتقاد به ادامه جنگ 

داشتید یا پذیرش صلح؟
یک خاطره ای از آقای روحانی بگویم. ما به 
توصیه آقای هاشمی نگاه مان به امام بود که 
هر وقت دستور دادند نجنگید، بگوییم چشم. 
روزی ما را به دفتر مقام معظم رهبری فعلی 
که آن زمان رئیس جمهور بود، دعوت کردند. 
اعالم  از  قبل  می خواستند  که  بود  روزی 
پذیرش قطعنامه، درباره آن بحث کنیم. کنار 
آقای روحانی نشسته بودم و احمدآقا در حال 
خواندن نامه امام بود تا به جمله »من جام زهر 

را سر می کشم و قطعنامه را می پذیرم« رسید. 
آقای روحانی به پهلوی من زد و گفت »حاج 
محسن بساطتت را جمع کن و برو. تو به درد 

زمان جنگ می خوردی نه صلح«.
  تنبیه و تشویق آقای هاشمی و در 
با فرماندهان  ایشان  کل نوع مصافحه 

جنگ چگونه بود؟
و  جنگ  تدارکات  مسؤول  عنوان  به 
بعد وزیر سپاه به یاد نمی آورم که در برابر 
ایشان  برای  که  بیشماری  درخواست های 
می بردم، اغماضی داشته باشد یا همکاری 
نکند. شاید انسان مناسبی نباشم که درباره 
آقای هاشمی اظهارنظر کنم چون او را بیش از 
حد معمول دوست داشتم. روزی که مجلس 
به من رأی نداد علتش را ارتباط نزدیکم با 
در  می گفتند  می دانستند.  هاشمی  آقای 
دوره قبل که مجلس می خواست به کابینه 
رأی دهد، بهزاد نبوی رأی نیاورد اما آقای 
هاشمی با چند نفر صحبت کرد و با یک رأی 
اضافه بهزاد نبوی را تثبیت کرد ولی وقتی 
می خواستند برای تو رأی گیری کنند، بلند 
شد و رفت. ذره ای از محبتم به آقای هاشمی 
کم نشد چون از روزی که با ایشان آشنا شدم 
جز محبت و صداقت و عشق به امام و عشق 
برای  اگر  ندیدم.  چیزی  مملکت  آینده  به 
مبارزه در زمان شاه پول کم می آوردیم ایشان 
بیشتر از ما به فکر بود. در کارهای عام المنفعه 
حضور جدی داشت. مثاًل ما با هم در شهرک 
ساالریه قم شریک بودیم. ما همگی امالک را 
فروختیم و به هر حال تاجر بودیم اما ایشان تا 

همین چند سال پیش هم می دیدم که خانه 
می سازد و به طلبه ها می بخشد. انسانی کریم 
و نسبت به مال دنیا کاماًل بی نیاز و به شدت 
عاطفی بود. آقای هاشمی هم مانند مقتدای 
خود حضرت امام، در تاریخ ما ناشناخته آمد و 
ناشناخته رفت. این اواخر پیش آقای هاشمی 
می رفتم و این را هم بگویم که خطابم به ایشان 
حاج اکبر بود. گفتم »حاج اکبر این درسته که 
امام فرمودند تا زمانی که شما و آقا دستتان در 
دست هم باشد، این انقالب آسیبی نمی بیند؟ 
هم شما تأیید کردید هم آقا«. ایشان در تمام 
جلساتی که در رابطه با رهبری پیش می آمد، 
با استدالل و محکم می گفتند برای رهبری 
آقای خامنه ای بدیل ندارد. یک روز همین 
بحث ها را با ایشان می کردیم که گفت »یک 
روز پیش آقا رفتم و گفتم اجازه بدهید از 
کنم.  کناره گیری  خبرگان  مجمع  ریاست 
من دیگر پیر شده ام، بروم قم زندگی کنم. 
آقا هم فرموده بود که آن وقت تکلیف من با 
کیست؟« روز دیگر تعریف کرد »با آقا نشسته 
بودیم و لیست کسانی که ظرفیت رهبری 
دارند را نوشتیم و شروع کردیم به آنها نمره 
دادیم. همه رد شدند به جز آقای جوادی 
آملی. ناگهان هر دو با هم گفتیم ایشان هم 
که زمان امام در قوه قضاییه بود و بعد رفت. 
گفتم آقا غیر از خودت کسی نیست. من هم 
به شما می گویم امروز هم برای رهبری کسی 
را به جز ایشان نداریم«. در یک جلسه ای 
کسی به آقای هاشمی گفته بود اگر شما رهبر 
می شدید بهتر نبود؟ ایشان پوزخند عجیبی 
زد و گفت: »در تشخیص امام شک داری؟ امام 
درست انتخاب کرد«. کسی که خیلی محکم 
رهبری آقا را در افکار عمومی و نخبگان جا 
انداخت، خود آقای هاشمی بود ولی می گفت 
»در بعضی موارد با آقا اختالف نظر دارم و 
وقتی این مسائل به مرحله اجرا می رسد، من 

دیگر تسلیم هستم«.
  روزی که آیت اهلل هاشمی به رحمت 

خدا رفتند، را شرح دهید؟
شاید چند دقیقه پس از فوت ایشان بود 
که به من خبر دادند. بالفاصله به بیمارستان 
رفتم اما باور نمی کردم. ایشان باز هم خیلی 
خوب می توانست در جامعه و انقالب نقش ایفا 
کند. االن اگر ایشان بودند، وضع ما بهتر بود. 
من آدمی هستم که خیلی کم گریه می کنم 
جز برای عزاداری امام حسین اما برای آقای 
هاشمی خیلی گریه کردم. رفیقی بود که 

برایش قداست خاصی قائل بودم.
  ارتباط شما در اواخر عمر ایشان 

چگونه بود؟
این اواخر دعوا هم می کردیم ولی حتماً 
پیششان می رفتم. خیلی ها در حق ایشان جفا 
کردند. من در مصاحبه ای بعد از مرگ ایشان 

گفتم خیلی ها باید استغفار کنند.

محسن رفیق دوست:

همچنان معتقدم كه 
خیلی ها بايد استغفار كنند

،،
سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن رفیق دوست راننده می گوید اگر 5 یا 10 نفر در تأسیس سپاه پاسداران نقش برجسته ای داشته باشند، وی نقش اول را داشته است. رفیق دوست که ارتباط طوالنی با آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی پیش و پس از انقالب داشته، از نقش این شخصیت سیاسی در فرماندهی جنگ، مدیریت انقالب و کشور می گوید.

در يک جلسه ای كسی به 
آقای هاشمی گفته بود 
اگر شما رهبر می شديد 

بهتر نبود؟ ايشان پوزخند 
عجیبی زد و گفت: »در 

تشخیص امام شک داری؟ 
امام درست انتخاب كرد

،،
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معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معتقد است: هر سخنرانی و نگاه آقای هاشمی در طول این 38 سال بعد از انقالب اسالمی تا زمان فوت شان، به جرأت یك موضع روشنگرانه، جدید و مطلب نوآورانه داشت. اگر 
بخواهیم همین دیدگاه ها و سخنرانی های ایشان را تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان کنیم، می توانیم به مسأله ای اشاره کنیم که شاید کمتر در سخنرانی های مقامات سیاسی کشورمان و حتی دیگر کشورها شاهدش بوده ایم. اینکه یك 

شخصیت بتواند در همه مطالبش نوآوری داشته باشد و شامل ارزش های رسانه ای »تازگی« و »غیرمعمول« باشد، این دو شاخصه جزو مشخصه های سخنرانی ها و زندگی همیشگی آقای هاشمی رفسنجانی بود.

محمد سلطانی فر در آستانه فرارسیدن 
هاشمی  آیت اهلل  درگذشت  سالگرد 
نظرات  و  آرا  بازخوانی  با  رفسنجانی، 
حوزه  در  کشورمان  اسبق  رئیس جمهور 
مطبوعات و اطالع رسانی مي گوید: متأسفانه 
ایشان  سخنرانی های  دوره  همان  در 
هیچ وقت به فکرمان نیامد که شاید الزم باشد 
تحلیل محتوا و گفتمانی انجام دهیم. ممکن 
است االن این مطالب ایشان خیلی نوآورانه 
نباشد اما خطبه های نماز جمعه و مطالبی که 
در زمان های مختلف بیان می کردند الحق 
واالنصاف مطالب جدیدی بود که همین 
عامل باعث شده بود همیشه خطبه  ها و 
سخنرانی های ایشان جاذبه الزم را داشته 

باشد.
مرکز  رسانه ای  مطالعات  گروه  مدیر 
تشخیص  مجمع  استراتژیک  تحقیقات 
مصلحت نظام یادآور شد: نکته دیگری که 
ما باید از آقای هاشمی یاد بگیریم این است 
که مطالبی که می گفتند عمدتاً مستند بود 
و حتماً رگ و ریشه ای از آمار و ارقام و اعداد 
را در خود داشت. یک زمانی در بحث های 
ساعتی  چند  جنگ،  دوران  در  جبهه ای 
خدمت ایشان بودم و تذکراتی را از ایشان 
که مسؤول مستقیم مدیریت جنگ بودند 
در خصوص موضوع جنگ دریافت کردم. 
دیدم ایشان شخصیتی هستند که با عدد 
و رقم و حساب و کتاب صحبت می کند. به 
جرأت می توانم بگویم ایشان همیشه سعی 

می کردند موارد را محاسبه کنند.
سلطانی فر با اشاره به اینکه »به لحاظ 
علمی، عنصر کمی بودن برخالف بسیاری 
از سخنرانی های سیاسی داخلی و خارجی 
که کمتر به آن توجه می شود در فضای 
سخنرانی های ایشان وجود داشت«، ادامه 
داد: عادت به صحبت های کمی و مطالب با 
عدد و رقم را کمتر در علما و سیاسیون شاهد 
هستیم. البته شاید روندی آقای روحانی هم 
به تأسی از آقای هاشمی رفسنجانی سخن 
جزو  هم  روحانی  آقای  چون  می گویند 
آمار  با  شخصیت هایی هستند که عمدتاً 

صحبت می کند.
او خاطرنشان کرد: اینها به هرحال جزو 
خصوصیات ذاتی آقای هاشمی رفسنجانی 
بسیار  جایش  روزها  این  که  کسی  بود، 
خالی است و متأسفانه ما خأل وجود ایشان 
را هرچه جلوتر می رویم بیشتر و بیشتر 
تاریخ  طول  در  شاید  می کنیم.  احساس 
را دوباره  ایشان  مانند  نتوانیم شخصیتی 
در فضای سیاسی کشور ببینیم. کسانی 
عنوان »امیرکبیر ایران« را به آقای هاشمی 
رفسنجانی دادند که زیباترین و درست ترین 
می چسبد،  ایشان  به  که  است  لیبل ای 
چرا که آن جایگاهی که امیرکبیر داشت 

و بخش هایی از کشور را شکل داد در مورد 
آقای هاشمی هم می بینیم.

با  رابطه  در  همچنین  سلطانی فر 
مورد  در  رفسنجانی  هاشمی  دیدگاه 
رسانه و آزادی بیان، گفت: در دوره اجرایی 
ایشان که رئیس جمهور بودند هر زمان که 
یا  را گوش می کردیم  سخنرانی های شان 
خدمت شان می رسیدیم، می دیدیم ایشان 
یک قدم جلوتر از سایر مسؤوالن و حتی 
در برخی موارد جلوتر از ما اصحاب رسانه 
حرکت می کردند. از این رو تصور و توقع مان 
از ایشان این بود که اینترنت را تا این حد 

اتفاق  این  بدهد  اجازه  و  دهد  گسترش 
بیافتد و می دیدیم با دید بسیار بازی حرکت 
تأثیرگذارش  نگاه  به طوری که  می کند 
حتی ماورای آنچه ما انتظار و پیش بینی 
در  ایشان  نمی آید  یادم  بود.  می کردیم، 
مخالفت با ماهواره، اینترنت و مانع تراشی 
برای آن و موضوع فیلترینگ مطلبی بیان 

کرده باشند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با اشاره به اینکه »تا جایی که مواضع 
آقای هاشمی را دنبال می کردم ندیدم منعی 
اینترنت مطرح کند«،  و  برای ماهواره  را 

در محفلی که موضوعش  بار  گفت: یک 
هاشمی  آقای  بود،  خاص  بیماری های 
مبحث رسانه را مطرح کردند. جالب است 
موضع ایشان دقیقاً همان مطالبی بود که ما 
سر کالس درس می دهیم، صحبت هایی 
محدودیت پذیر  اینترنت  اینکه  بر  مبنی 
و  محدودیت ها  اینترنت  خود  و  نیست 
سانسورها را دور می زند و در زمینه شفافیت 
عمل می کند. آقای هاشمی این مباحث 
را آنچنان با زیبایی مطرح می کردند که 
من دیدم آنچه ما با عنوان نوآوران فضای 
را  آکادمیک در دانشگاه مطرح می کنیم 

می دهند. شکل  کامل تر  و  زیباتر  ایشان 
سلطانی فر در پاسخ به این سؤال که »دیدگاه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مورد آزادی 
بیان و رسانه در دوره ریاست جمهوری شان 
با بعد از آن متفاوت بوده است؟« گفت: حتماً 
همین طور است. به هرحال کسی که در یک 
مقام اجرایی قرار می گیرد طبیعتاً یک سری 
باید  محدودیت ها و فشارهای مختلف را 
تحمل کند و خودش را با آنها تطبیق دهد. 
اینکه کسی در این فضا قرار بگیرد و باز هم 
بتواند حرف های نوآورانه بزند از خصوصیات 
بارز ایشان است.سلطانی فر ادامه داد: قطعاً 
هم ایشان و هم دیگر شخصیت های سیاسی 
و اجرایی کشورمان در موقعیت اجرایی طور 
دیگری هستند و در موقعیت هایی که از 
سیاست کناره گیری کرده اند به دلیل اینکه 
تأثیر گفته های ایشان مستقیماً روی روند 
بین المللی و داخلی شاید تأثیر ندارد، طوری 
دیگر.او خاطرنشان کرد: قاعدتاً همه افراد 
وقتی در مسؤولیت اجرایی قرار می گیرند 
سعی می کنند کلمه به کلمه گفتارشان 
را با یک ترمینولوژی خاصی بیان کنند که 
بار و تبعاتش را در جامعه به صورت مثبت 
تزریق کند. مثاًل من مدیر باید وقتی در 
مسؤولیت اجرایی هستم طوری صحبت 
کنم که تنش ها را کم کنم اما می توانم به 
عنوان یک منتقد در خارج از ساختار اداری 
خودم و در جاهای دیگری این مسأله را 
با نگاه انتقادآمیز مطرح کنم. این شامل 
همه می شود اما در مورد آقای هاشمی این 
مسأله را خیلی کمتر می بینیم. به هرحال 
ایشان هم در همین فضا قرار داشته و همین 
مسیر را حتماً به تبع همه مسؤوالن رعایت 
کرده است. البته دورانی که آقای هاشمی 
رفسنجانی در فضای اجرایی بوده بیشتر 
مسؤولیت  که  زمانی  تا  می کرده  رعایت 

اجرایی نداشته است.

محمد سلطانی فر:

تعبیر »امیركبیر«  براي هاشمي
مناسب ترين توصیف بود

،،
اينکه يک شخصیت بتواند در 
همه مطالبش نوآوری داشته 

باشد و شامل ارزش های 
رسانه ای »تازگی« و 

»غیرمعمول« باشد، اين دو 
شاخصه جزو مشخصه های 

سخنرانی ها و زندگی 
همیشگی آقای هاشمی 

رفسنجانی بود

،،
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  آشنایی شما با آیت اهلل هاشمی 
چگونه شکل گرفت؟

در جریان نهضت عظیم امام خمینی)ره( 
و انقالب اسالمی، طبیعتاً بسیاری از برادران 
و خواهران عالقه مند به حضرت امام و مبارزه 
و جهاد همه جانبه با دشمنان اسالم و قرآن، 
یکدیگر را پیدا و همراهی کردند. امام)ره( 
مانند درخت ریشه دار و قوی بود که شاخه و 
برگ هایش رشد می کرد و این شاخ و برگ  ها 
همدیگر را پیدا می کردند و به ریشه وصل 
می شدند. طبیعی بود که افرادی چون من 
که عالقه مند به امام و نهضت و انقالب بودیم، 
با اشخاصی که پیشگام انقالب و همراه امام 

بودند، آشنا شده و همراهی کنیم.
از این رو از سال های 42 و 43 با آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی آشنا شدم. اولین باری هم 
که ایشان را مالقات کردم در جلسه ای در مورد 
آیت اهلل ربانی املشی بود و چندی بعد نیز در 
ماه رمضان برای کمک به نجف آباد سفر کردند 

که در خدمتشان بودیم.
 شما در مجالس دوم، چهارم و پنجم 
در کمیسیون برنامه و بودجه مسؤولیت 
داشتید. با آیت اهلل هاشمی که در آن 
ارتباط  بودند،  رئیس  جمهور  زمان 

داشتید...
پنجم  و  چهارم  دوم،  اول،  مجالس  در 
حضور داشتم. من هم در آنجا و هم در قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( با آیت اهلل هاشمی ارتباط 
داشتم. در قرارگاه خاتم االنبیا که بحث جنگ 
و دفاع بود رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و 
عضو قرارگاه بودم. در قرارگاه هم ارتباطمان 
صمیمی و نزدیک بود و فرماندهی قرارگاه هم 

با آیت اهلل هاشمی.
هاشمی  آیت اهلل  دوم  دولت   
شورای  چهارم  مجلس  با  مصادف 
آن  در  هاشمی  آیت اهلل  بود.  اسالمی 
دولت سیاست های اقتصادی ای را پیش 
گرفتند که یکی از نتایج آن باال رفتن 
تورم به بیش از 40درصد بود. دولتمردان 
کارشکنی های  معتقدند  زمان  آن 
این  صحیح  اجرای  از  مانع  مجلس 
سیاست ها و بروز تورم به این حد شده 

است؟
دولت  آقای هاشمی یک دوره هشت ساله 
بود و تورم 43درصد برای سال های آخر دولت 
ایشان بود. یکی از علل عمده باال رفتن تورم، 
تغییر نرخ ارز بود. ارز ما مدیریت شده بود و 
تخصیص پیدا می کرد. در سال های 65 تا 
67، کل درآمد ارزی کشور 21میلیارد دالر 
بیشتر نبود و میانگین سالی 7-8 میلیارد دالر 
بود. نفت بشکه ای 12 دالر بیشتر فروخته 
نمی شد و کشتی های ما را در دریا می  زدند. 

منابع ارزی ما بسیار محدود بود و مجبور بودیم 
قطره چکانی استفاده کنیم، لذا قیمت ارز باال 
می رفت. وقتی بحث قیمت واقعی ارز مطرح 
شد و ما تصمیم به این کار گرفتیم، نرخ ارز از 

148 تومان در بازار به 175 تومان رسید.
وقتی قیمت ارز تغییر می کند در کلیه 
متغیرهای وابسته نظیر واردات، صادرات و... 
اثر می گذارد. چهار سال قبل هم که دوباره 
نرخ ارز تغییر و از هزار و 200تومان به سه 
هزار و خرده ای رسید، دوباره در آنجا تورم 
سنگینی داشتیم. در اقتصاد ملی ما قیمت ارز 
و متغیر ارز، یک متغیر کلیدی و مهمی است و 

نمی توان از آن غافل ماند.
وقتی ارز محدود داریم و تقاضای فراوانی 
هست و نمی توان تمام تقاضاها را برآورده کرد، 
قیمت ارز اضافه می شود. هزینه های دولت هم 
کمرشکن است و نمی توان آن را جبران کرد 
و وقتی ارز گران می شود، کلیه وارادات که 
وابسته به ارز است، تغییر قیمت می دهد. ما 
باید ارز را مدیریت کنیم و بر آن نظارت جدی 
داشته باشیم. ارز ما ناموس ماست و باید قدر 

آن اندک ارز را هم بدانیم.

 آیا فقط مسأله ارز موجب بروز آن 
تورم شد یا سیاست های اعمال شده 
توسط دولت آقای هاشمی نیز در این امر 

دخیل بود؟
بعد از جنگ امام)ره( در یازدهم مهر ماه 
سال 67 بیانیه ای صادر کردند و 9 محور را 
بازسازی. جلسه ای  برای  قراردادند  مدنظر 
با حضور برخی از وزرا و نمایندگان و بنده در 
دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد. امام، برای 
بحث بازسازی مقام معظم رهبری که رئیس 
جمهور وقت بود را مسؤول امر خطاب قرار 
دادند و بعد از رأی گیری در جلسه، مسؤولیت 

برعهده بنده گذاشته شد.
ما کار فشرده ای را در ظرف چند ماه انجام 
دادیم و سیاست های آینده را در دو بخش 
بازسازی و نوسازی تدوین کردیم. بازسازی 
نسبت به گذشته و به خصوص تخریب های 
دوران جنگ و پنج استان غربی کشور که 
نیروگاه ها، پاالیشگاه ها،  کارخانجات و صنایع 
کوچک و بزرگ آسیب دیده بودند. نوسازی 
هم در رابطه با کارهای جدید در حوزه آب، 
کشاورزی، تولید، نفت، برق، گاز، پتروشیمی 

و سرمایه گذاری داخلی و خارجی بود. آن 
زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود. 
گزارش ها را مرتب به مقام معظم رهبری 
تقدیم می کردیم و ایشان هم تدبیر می کردند 
و همان ها مواد اولیه برای برنامه اول توسعه در 

زمان ریاست جمهوری آیت اهلل هاشمی بود.
 مهم ترین سیاست ایشان در زمان 
ریاست جمهوری تعدیل اقتصادی بود. 
تحلیلتان از این سیاست و نحوه اجرای 
آن چه بود؟ برخی معتقدند اجرای این 
سیاست به افزایش فاصله طبقاتی در 

جامعه منجر شد.
این مسأله خیلی مهم بود که موضوع 
تعدیل اقتصادی را به طور کامل اجرایی کنیم 
یا ناقص. تعدیل اقتصادی یعنی آزادسازی 
قیمت ها که تبعاتی داشت. برای تبعات آن 
هم باید صددرصد فکر می کردیم تا آنها را 
به صفر می رساندیم. ما در مجلس این کار را 
با تعامل خردمندانه با آقای هاشمی انجام 
دادیم. آقای هاشمی نسبت به موضوع انرژی 
این حساسیت را داشت که آن را آزاد کنیم 
اما حرف ما این بود که جامعه توان و ظرفیت 

این کار را ندارد. در این رابطه بحث های خیلی 
زیادی شد. می گفتیم فالن حوادث نمونه 
تبعات آزادکردن قیمت انرژی است و ایشان 

نیز قبول کرد و با تعامل کار به پیش رفت.
در دولت قبلی هم کار اشتباهی که انجام 
شد، ثابت نگه داشتن قیمت انرژی بود. بارها 
گفته شده که ثابت نگه داشتن قیمت انرژی 
و ارز سیاست اشتباهی است. نباید جهشی 
عمل کنیم و یک باره قیمت انرژی یا ارز را به 
دو یا سه برابر برسانیم. این کار تغییر قیمت به 
صورت جهشی در اقتصاد ملی آسیب هایی را 

می زند و مردم ما نیز آمادگی الزم را ندارند.
در مجلس چهارم، افزایش قیمت به طور 
تدریجی و متوسط سالی 20درصد پذیرفته 
شده بود که خیلی هم تأثیر در رشد تورم 
کشور و اقتصاد مردم نداشت. مردم با این وضع 
خو گرفته بودند، بعدها گفتیم قیمت انرژی را 
تغییر نخواهیم داد اما بعد از چند سال با تغییر 
نرخ انرژی، شوکی را به جامعه وارد می کردیم 
و این امر در کل اقتصاد کشور اثر گذاشت. 
اگر این پرش قیمت غیر جهشی بود قطعاً آثار 
کمتری در جامعه گذاشته و برای مردم قابل 

آيت اهلل قربانعلي دري نجف آبادي :

سیاست هاي اقتصادي دولت هاشمي  از 
الزامات بازسازي ويراني هاي جنگ بود

،،
پاشنه   آشیل دولت سازندگي را مي توان سیاست هاي تعدیل اقتصادي در این دوران دانست. سیاست هایي که منجر به افزایش فاصله طبقاتي در جامعه و رسیدن تورم به بیش از 42درصد شد. آیت اهلل دري نجف آبادي که در آن زمان 
ریاست کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس چهارم را برعهده داشت، در گفت وگو با ایلنا به بررسي سیاست هاي اقتصادي دولت سازندگي پرداخته و معتقد است که اجراي سیاست هاي تعدیل اقتصادي از الزمات آن دوران بوده و با این 

وجود دولت و مجلس درصدد به صفر رساندن پیامدهاي اجراي  این سیاس ها بودند
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درک تر بود. چهار، پنج سال پیش که مسأله 
قیمت انرژی مجدد مطرح شد، همه همکاری 
کردند. یکی از علل همکاری این بود که ما 
می دیدیم منابع انرژی مان را هدر می دهیم و 
بازدهی الزم در اقتصاد کشور ندارد. گفتیم با 
این کار شاید منابع کشور کمی مدیریت شود 
تا بتوانیم از آن استفاده بهتری کنیم. ما دنبال 
درآمدزایی برای دولت نبودیم بلکه دنبال 
این بودیم که منابع کشور کمتر به هدر برود. 
اکنون نیز با این کیفیت در حال هدر دادن 

منابع کشورمان هستیم.
باید قطره چکانی و خردمندانه منابع را 
انتقاداتی که مطرح  از  مصرف کنیم،یکی 
بود اینکه ما منابع مالی و ارزی مان را در 
و  واسطه ای  سرمایه ای،  کاالهای  مصرف 
کاالهای مولد به کار بگیریم نه در هزینه های 
متأسفانه  امثالهم.  و  تجملی  غیرضروری، 
در طول 10 - 20 سال گذشته گرفتار این 
مسأله بودیم و همچنان هم گرفتار هستیم. 
اگر جلوی هزینه های غیرضروری را گرفته و 
همه را تبدیل به کاال و صنعت کنیم و آن را در 
جوهره اقتصاد کشور تزریق کنیم کار بزرگ و 

معجزه آسایی انجام داده ایم.
مرحوم  به  که  انتقاداتی  از  یکی   
هاشمی رفسنجانی صورت می گرفت 
به  سیاست هایش  که  بود  این 
اشرافی گری در جامعه دامن زده است. 

این مسأله را چگونه ارزیابی می کنید؟
باید دو مسأله را مدنظر  در این رابطه 
قرار داد. اینکه بگوییم ایشان شخصاً خوی 
اشرافی گری داشت صحیح نیست. زندگی 
شخصی و فردی آقای هاشمی یک زندگی 
متعارف بود. ممکن بود در برخی سفرها برخی 
از افراد تجمالتی رفتار کنند اما زندگی خود 
آقای هاشمی زندگی متعارفی بود و همیشه از 
تجمل گرایی به دور بود. اما در مورد سیاست ها 
باید بگویم که همه مسؤوالن باید سیاست 
قناعت و صرفه جویی را در پیش بگیرند. برخی 
هزینه هایی که در جامعه صورت می گیرد اصاًل 
ضرورتی ندارد و باید همه دست به دست هم 
دهیم تا در جامعه فقرزدایی صورت بگیرد و 
هزینه هایمان و نظام پرداختی ما نظام معقولی 

باشد و از هزینه سرباری جداً خودداری کنیم.
عماًل در اجرای برخی سیاست هایی که 
آقای هاشمی داشتند موضوع اشرافی گری 
رخ داد. مثاًل با ارزی که در اختیار داشتیم 
واردات انجام می دادیم و انواع سیگارهای 
خارجی را وارد می کردیم. این کار چقدر 
رفاهی  محصوالت  انواع  داشت؟  ضرورت 
و آسایشی یا فسادزا وارد کشور می شد. 
جاهای  در  هم  را  دالرمان  یک  نباید  ما 
مثال  طور  به  کنیم.  هزینه  غیرضروری 
با هزار  برخی خانوارها  ما  در روستاهای 
مشکل و گرفتاری قالیچه ای را تولید و به 
خارج از کشور صادر می کردند اما ارز به 
دست آمده در جاهای غیرضروری هزینه 
سفرهای  هزینه  خرج  بعضاً  یا  می شد 
بی مورد می شود؛ مثاًل سفرهای تفریحی. 
محدودیت  مردم  برای  نمی خواهیم  ما 
این  باید توجه کنیم که  اما  ایجاد کنیم 
منابع محدود ارزی ما، منابع حیاتی است 
و ما در منابع ارزی محدودیت داریم. االن 
ترامپ و بانک مرکزی آمریکا فشار وارد 
می کند تا به ایران دالری وارد نشود. از این 
رو باید حساس باشیم که چگونه ارزهایی را 
که به دست می آوریم هزینه کنیم. دولت 
قبلی 700 میلیارد دالر درآمد ارزی داشته 
است و اینها باید بگویند با این رقم چه کاری 
انجام داده اند. در زمان آقای هاشمی آن 
مقدار ارزی که در برنامه اول حاصل شده 
نبود و  بود مثاًل 73 میلیارد دالر بیشتر 

حداکثر 85 میلیارد دالر بود. در آن زمان 
کشور درآمد ارزی خاصی نداشت و هرچه 
را هم به دست می آوردیم ناچار بودیم که در 
ساخت پاالیشگاه، پتروشیمی ها، فوالدها 
بیمارستان ها،  و  نیروگاه ها  تجهیزات  و 
جنگ زده  مناطق  بازسازی  و  دانشگاه ها 
هزینه کنیم. در دوران چهارم مجلس که 
مرحوم نوربخش، وزیر اقتصاد و امور دارایی 
شده بودند جلسه ای در کمیسیون برنامه و 
بودجه برگزار شد. ایشان در آن جلسه گفت 
که سازمان ملل تا حدود 850 میلیون دالر 
تعهد کرده اند که به ما ارز بدهند. من به 
آقای نوربخش گفتم که از این 850 میلیون 
گفت  ایشان  و  افتاده  اتفاق  چقدر  دالر 
حدود 620، 630 میلیون دالر محقق شده 
است. گفتم که چقدر هزینه ارزی در این 
پنج سال داشتیم ایشان گفت حدود 85 
میلیارد دالر ما مصرف کردیم. به او گفتم 

که اگر از همین 85 میلیارد دالر یک درصد 
میلیون   850 بودیم  کرده  صرفه جویی 
دالر به دست می آوردیم و دیگر الزم نبود 
کنند  تعهد  بین المللی  سازمان های  که 
کالهمان  اگر  بدهند.  دالر  میلیون   850
را قاضی کنیم این واقعیتی است که باید 

توجه کنیم.
را  ارزی مان  منابع  ما  دولتی  هر  در 
ضرورت های  و  کنیم  اولویت بندی  باید 
را  ارز  باید  ما  کنیم.  لحاظ  را  صددرصد 
برای دارو درمان و کاالی اساسی مورد نیاز 
تخصیص دهیم. برای اشتغال سالم و مولد، 
ایجاد پاالیشگاه  ها و نیروگاه ها و جاهایی 
که الزم است، نه خدایی ناکرده ارز را در 
تاخت  یا در صرافی ها  استانبول  چهارراه 
بزنیم. مشکل جدی دولت این است که سر 
ماه که شد حقوق و یارانه بدهند و نمی دانند 
این منابع مالی را از کجا تأمین کنند، از این 
رو ناچارند بخشی از درآمدهای ارزی را 

تبدیل به ریال کنند.
انتخابات  از  بعد  آقای هاشمی    
سال  انتخابات  ویژه  به  و   84 سال 
اختالف  نظرهای  وجود  با  و   88
سیاسی با آقای احمدی نژاد، رویکرد 
مجمع  جلسات  در  مدیریتی شان 
به  نسبت  نظام  مصلحت  تشخیص 

مسائل دولت چگونه بود؟
همه وجود ایشان عشق به امام، اسالم 
و شهدا بود و عالقه شدیدی به مقام معظم 
این  در  بزرگ  ملت  پیشرفت  و  رهبری 
و  عزت  وقف  را  خودش  او  داشت.  کشور 
عظمت ایران اسالمی کرده بود. کتک هایی 
بود را  که آقای هاشمی در زندان خورده 
امثال بنده می خوردیم تا حاال چندین بار 
آقای  بود.  شده  پوسیده  استخوان هایمان 
هاشمی تمام شکنجه ها را تحمل کرد و به کار 
انقالبی، اسالمی و دینی می پرداخت. آقای 

هاشمی هیچ گاه در مسائل سیاسی بحث 
شخصی نداشت اما ممکن بود در جایی اشتباه 
کند اما همیشه مدنظر او اصول و آرمان های 
اسالم و انقالب بود و می خواست این آرمان ها 
با عزت و عظمت و سربلندی به پیش برود و این 
انقالب به نتایج مطلوب خود برسد. بنابراین 
هرچه او را هم سنگ زدند در راه هدفش این 
مسائل را تحمل کرد. آن چیزی که برای او 
مهم و مقدس بود هدفش بود، نه اینکه به او 
سنگ بزنند یا به او لقب عالیجناب سرخپوش 

را دهند یا کوردالنی توهین و تحقیرش کنند.
  به برخی از توهین ها به شخصیت 
اشاره  هاشمی رفسنجانی  آیت اهلل 
او  به  که  گروهی  شد  چه  کردید. 
تندترین انتقادات را کردند یا حتی لقب 
عالیجناب سرخپوش را به او دادند، بعد 
از انتخابات سال 88 به سمت او رفته و 

او را پناهگاه خود دانستند؟
هم   88 سال  از  بعد  هاشمی  آقای 
و  شهدا  و  امام  فداکار  سرباز  همچنان 
در  که  است  ممکن  البته  بود.  انقالب 
مواردی اختالف نظر و اختالف سلیقه هایی 

رهبری  و  نظام  هرچه  نهایتاً  اما  داشت 
مکرر  هاشمی  آقای  می گرفت  تصمیم 
به دنبال  و  فرمود که من تسلیم هستم 
نظر  هرچه  و  می گردم  شرعی  حجت 
ولی امر باشد من صددرصد تابع هستم. 
با  ممکن است طلبه ها در برخی مسائل 
یکدیگر اختالف نظر داشته باشند که این 
و  شرعی  عقالنی،  مبنای  اختالف نظرها 
دینی دارد اما آقای هاشمی به یک بیان، 
اهل  و  سعه صدر  با  خوش مشرب،  فردی 
برخی حواشی  احیاناً  بود.  با همه  تعامل 
اطراف ایشان بود که مردم انتظار داشتند 
که آن حواشی از آقای هاشمی سوءاستفاده 
نکنند یا وابستگان ایشان مسائل را رعایت 
کنند. انتظار ما از افراد شاخص این است 
که پایبندی صددرصدی به اصول و ضوابط 
و معیار و مقررات ها را رعایت کنند و تحت 
تأثیر این و آن قرار نگیرند. معیارها مالک 
است و نه اشخاص. اشخاص مالک نیستند، 
هستند،  مالک  اصول،  و  موازین  بلکه 
باید  عدالت  است.  مالک  عدالت خواهی 

نسبت به همه رعایت شود.
 در سال های آخر دوران زندگی 
هجمه  مورد  ایشان  هاشمی  آقای 
قرار  تندرو  گروه های  برخی  شدید 
آخر  انتخابات  در  حتی  و  گرفت 
برای  ایشان  که  لیستی  خبرگان 
انتخابات داده بود را به عنوان لیست 
انگلیسی مطرح کردند اما بعد از فوت 
ایشان شروع به بیان خدمات آیت اهلل 
با  کردند.  انقالب  و  نظام  به  هاشمی 
از  هاشمی  آیت اهلل  اینکه  به  توجه 
چهره های نمادین انقالب و ستون های 
این نظام بود و این گونه مورد هجمه 
قرار گرفت، چه اقداماتی باید صورت 
گیرد تا سایر نمادهای انقالب همچون 

ایشان مورد تخریب قرار نگیرند؟
همان طور که عرض کردم آقای هاشمی 
از سرمایه های نظام، اسالم و انقالب بوده و 
نیست.  پوشیده  کسی  بر  ایشان  خدمات 
ایشان  خدمات  از  نیز  آینده  نسل های 
بهره مند خواهند بود. آقای هاشمی با شرح 
صدر بود. شاید مقداری آقای هاشمی از 
بازتر فکر می کرد و می اندیشید و  برخی 
بیشتر به انسجام ملی عالقه داشت و مي 
خواست تضارب آرا در کشور باشد. البته 
اینها درست است مشروط به اینکه مسائل، 
امنیتی نشود یا فتنه ایجاد نشود تا افراد 
سوءاستفاده کنند. همه ما اعتقاد به شرح 
صدر، انسجام ملی و وحدت ملی و اقتدار ملی 
داریم اما این تا جایی است که فرصت طلبان 
میدان پیدا نکنند.  همه در چارچوب نظام 
بوده و نباید افراد ساختارشکن پیدا شوند. 
تقاضاي من از افراد روحانی و غیرروحانی 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  شخصیت های  و 
گروه های مرجع این است که باید حواسشان 
باشد که از برخی انتقادات و هجمه ها دست 
بردارند و برای حفظ نظام، تأیید نظام و 
توسعه نظام و پیشرفت آرمان های نظام و 
مقابله با دشمنان منطقه ای و بین المللی و 
مبارزه با صهیونیست جنایتکار، آل سعود و 
گروه های تکفیری و وهابی و منافقان کوردل 
دست به دست هم دهیم تا این کشتی که 
یادگار امام، شهید بهشتی، شهید مطهری، 
هاشمی  آیت اهلل  مرحوم  و  شهید چمران 
دست  به  تا  شود  است حفظ  رفسنجانی 
صاحب اصلی آن حضرت ولی عصر)عج( 
برسانیم. مرحوم آیت اهلل هاشمی در روزهای 
آخر عمر خود بارها تأکید کرد که هیچ کس 
برای من آیت اهلل خامنه ای نمی شود و عالقه 

من به ایشان بیش  از سایرین است.

هرچه او را سنگ زدند در 
راه هدفش اين مسائل را 

تحمل كرد. آن چیزی 
كه برای او مهم و مقدس 

بود هدفش بود، نه اينکه به 
او سنگ بزنند يا به او لقب 

عالیجناب سرخپوش را 
دهند يا كوردالنی توهین 

و تحقیرش كنند

اينکه بگويیم ايشان شخصًا 
خوی اشرافی گری 

داشت صحیح نیست. 
زندگی شخصی و فردی 

آقای هاشمی يک زندگی 
متعارف بود

،،،،



يكشنبه  17 دي  1396

30

ويژه نامه نخستین سالروز درگذشت
 آيت اهلل هاشمي رفسنجاني        

www.ilna.irخبرگزاري كار ايران)ايلنا(

  آشنایی شما با آیت اهلل هاشمی از 
چه زمانی شروع شد؟

زمستان سال 1353 مقام معظم رهبری 
از طرف امام خمینی)ره( برای کمک رسانی 
به زلزله زدگان به خراسان شمالی آمدند. 
در آن زمان سال اول طلبگی ام را در فاروق 
قوچان می گذراندم که با ایشان آشنا شدم و 
بعدها هم از طریق ایشان با آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی آشنا شدم.
امیرکبیرشان را  انقالب کتاب  از  قبل 
خواندم و شیفته و مشتاق زیارت ایشان 
فکری  فضای  یک  در  کتاب  بودم.  این 
هنوز  و  شده  نوشت  زیبا  بسیار  مناسب 
هم جزو کتاب های خوب است. خودشان 
هم وقتی می خواندند احساسات عاطفی 
خاصی نسبت به امیرکبیر، ایران و مردم 
پیدا می کردند. بعد از آزادی از زندان با 
تهران  مبارزین  در جمع  اینکه  به  توجه 
بزرگان  دیگر  و  طالقانی  شهید  مانند 
حضور داشتند توفیق پیدا کردم اولین بار 
در مدرسه علوی زیارتشان کنم. پس از آن 
اسالمی  جمهوری  عضو حزب  چون  هم 
شورای  از  بعد  و  قبل  جلسات  در  بودم 
مرکزی مکرر ایشان را مالقات می کردم 
و با توجه به اینکه به عنوان رابط خراسان 
بودم گاهی که می آمدم در پایین ساختمان 
حزب منتظر می ماندم و وقتی که ایشان 
می کردم  احوالپرسی  می آمدند  جلسه  از 
و همچنین رابطه ارگانیک تشکیالتی در 
معظم  مقام  با  اسالمی  جمهوری  حزب 
رهبری، شهید آیت اهلل بهشتی، شهید باهنر 

و مرحوم آیت اهلل هاشمی پیدا کردم.
بعدها با توجه اینکه حوزه فعالیتم مشهد 
بود بیشتر در آنجا با ایشان در ارتباط بودم. 
آقای هاشمی را مرد عمل و دارای استراتژی 
محکم و آینده نگر می دانستم و رفتار، فکر، 
منش و اندیشه شان برای من الگو بوده و 

هست.
در سال هایی که مشاور ایشان بودم و 
می کردم  شرکت  مشاورین  جلسات  در 
دارد  به عنوان طلبه ای که روحیه بحث 
مباحث را مطرح می کردم و جواب اغنایی 
و مستوفی از ایشان دریافت می کردم. در 
واقع یکی از خوشی های زندگی من بود و 
گاهی در شرایط یأس که قرار می گرفتیم 
با دو جمله مرحوم آیت اهلل هاشمی امیدوار 
می شدیم. گاهی مسائل غامض و پیچیده 
را در حوزه حکومت، سیاست و قانونگذاری 
تبیین می کردند و ما بهره فکری از اندیشه 
ایشان در حوزه فقه، حکومت و فقه سیاسی 

می بردیم.
شورای  دو  هاشمی  آیت اهلل  مرحوم 
شورای  در  که  داشتند  هم اندیشی 
هم اندیشی قرآنی عضویت و همچنین در 
شورای آزاداندیشی اسالمی حضور فعال 

داشتم. ایشان عصاره ای از مکتب فکری 
امام و اندیشه ورزی روحانیت بود و ضمن 
اینکه تفسیر راهنما را در زندان نوشته بود، 
آزاداندیشی اسالمی را هم به عنوان آخرین 

اثر در کارنامه خود بر جای گذاشتند.
آیت اهلل هاشمی بسیار دلسوز در ارتباط 
با امام، رهبری و مردم بوند و گاهی تعبیرات 
رابطه  و  مردم  و  قدرت  بحث  در  خاص 
قدرت و مردم بیان می کردند. می گفتند 
اگر ما روحانیت جانب مردم را نگیریم و 
مردم فراموشمان شود، قطعاً نظام سقوط 
می کند. به ویژه در سال های اخیر و در 
احمدی نژاد  مدیریت  و  حاکمیت  دوران 
و برخی از جریان های سطحی نگر که در 
مواجهه با مشکالت مردم و مسائل مبتالبه 
مردم سعی می کردند به صورت ظاهری و 
در  آینده نگری  و  کنند  برخورد  سطحی 
می کردند  احساس  ایشان  نبود،  کارشان 
که این فرآیند مدیریتی، نظام و مردم را 
هاشمی  آقای  می دهد.  قرار  بن بست  در 
حق  به  نسبت  صریح  موضع گیری های 
اگر  می کردند  تأکید  و  داشتند  مردم 
حکومت از نوع معصوم هم باشد منهای 
مردم، فلسفه خود را از دست می دهد و 
بزرگترین فلسفه وجودي حکومت را کسب 
رضایت مندی مردم می دانستند.  مردم هم 
در مراسم تشییع پیکر ایشان سنگ تمام 
که  بود  همانی  هاشمی  آقای  گذاشتند. 

مردم او را در تشییع جنازه فریاد زدند.

امیدوارم مشاوران و عالقه مندان ایشان، 
اندیشه و تفکر او را که بنیان گذار جریان 

اعتدال در کشور بودند، زنده نگه دارند.
برهه هایی    آیت اهلل هاشمی در 
سوی  از  توهین ها  و  تخریب   مورد 
جناح ها و اشخاص قرار گرفتند. دلیل 
محبوبیت ایشان بعد از این تخریب ها 

را چه می دانید؟

قرار  نظر  مورد  را  ایشان  عظمت  اگر 
ردصالحیتشان  زمان  آن  اوج  دهیم، 
وقتی جریان  بود.  انتخابات سال 92  در 
قدرت کسی را تخریب می کند ابتدا ترور 
شخصیتی می کند بعد ترور فیزیکی.  آقای 
در  شدند  که  شخصیتی  ترور  هاشمی 
البه الی آن شعارها و توهین ها مردم چیزی 
را دیدند که به حقیقت ذاتی او پی بردند. 
به ناموس آقای هاشمی اهانت شد، چیزی 
شعار  و  شدند  خانه اش جمع  در  نگفت، 

دادند چیزی نگفت.
انگیزه  با   92 سال  در  هاشمی  آقای 
خدمت و برگرداندن فضا به شرایط پیش 
احمدی نژاد در عرصه  از دوران مدیریت 
یافت. می خواست قدرت  سیاسی حضور 
سیاسی در کشور به سمت عقالنیت پیش 
جریان  و  احمدی نژاد  جریان  اما  رود، 
قدرت ساخته مانع شدند. وقتی هاشمی 
را ردصالحیت کردند، تصور مردم این بود 
که نظام خودزنی کرده و خودش را دارد 
ردصالحیت می کند، در نتیجه هم برای 
دفاع از آقای هاشمی و هم دفاع از نظام پای 

کار آمدند.
بعد از اعالم خبر ردصالحیت، در ستاد 
آیت اهلل هاشمی بودیم که ایشان با رئیس 
ستاد، آقای جهانگیری تماس گرفتند و 
گفتند کجا هستید و او پاسخ داد در ستاد 
هستیم. ایشان گفتند که آنجا را ببندید. 
اگر دو نفر به منزله اعتراض جمع شود 

خالف شرع و عرف است و بعد گفتند فردا 
را می بینم. وقتی خدمتشان رفتیم  شما 
آقایان جهانگیری و مجید انصاری در حین 
صحبت حالت گریه بهشان دست داد اما 
آقای هاشمی گفتند ما نه تقابل می کنیم 
و نه دست روی دست می گذاریم و منفعل 
می شویم، بلکه تعامل فعال می کنیم. آقای 
هاشمی بزرگی و عظمت خود را بعد از 
ردصالحیت در تعامل فعال نشان داد و اعالم 

کردند به آقای روحانی رأی می دهیم.
هیچ گاه به آقای هاشمی به عنوان یک 
سیاست مدار آینده نگر روحیه انزوا ناشی 
از فضاسازی، تخریب و ردصالحیت دست 
نداد بلکه حالت جهش و درخشندگی به 
خود گرفتند.  مردم هم که طی 2500 سال 
ظلم  شاهنشاهی  حاکمیت  و  رژیم ها  از 
دیدند و اصاًل در ژن خود مدافع مظلوم 
هستند، وقتی که آقای هاشمی به عنوام 
یک مظلوم هرچند مظلوم مقتدر شناخته 

شد، پای کار آمدند.
ایشان  آنهایی که در پی ردصالحیت 
به بهانه کهولت سن بودند و قدرت خود 
می گفتند  می بینند،  دیگران  مهار  در  را 
میلیون   40 صالحیت،  تأیید  صورت  در 
رأی می آورد و دیگر مهار کردن آن سخت 
است. به دلیل آگاهی و هوشمندی، مردم 
در نقطه های عطف، در موضع حق، حامی 
و  خصیصه ها  از  این  و  می شوند  مظلوم 

خصویات بارز مردم ایران است.
  آقای هاشمی از اعضای جامعه 
زمان  در  آیا  بودند.  مبارز  روحانیت 
حیات از ایشان برای حضور در جلسات 

دعوت شد؟
بله دعوت می شدند اما جامعه روحانیتی 
که حامی فردی مانند احمدی نژاد در نهاد 
منفعل،  روحانیت  جامعه  و  باشد  قدرت 
طبیعی است که آیت اهلل هاشمی نخواستند 

در آن حضور داشته باشند.
نوعی جامعه  به  که  اواخر  این    
روحانیت از احمدی نژاد اعالم برائت 

کرد، دعوتی از ایشان صورت گرفت؟
متوجه  دیر  اما  شدند،  مستبصر   بله 
شدند. آقای هاشمی جامعه روحانیت را 
و  بهشتی  شهید  مطهری،  شهید  نوع  از 
شهید مفتح می دیدند نه جامعه روحانیتی 
که اعضایش به فحاشی نسبت به دیگران 
مشغول باشند. به همین دلیل در جلسات 
حضور نیافت، ضمن اینکه در آن خطبه ای 
هم که در نماز جمعه خواندند که به اصطالح 
از  بعد  بود  انقالب  نیروهای  اذان وحدت 
نماز  به  مجدد  دعوت   88 سال  اتفاقات 
جمعه هم شدند اما گفتند چون حضورم در 
آنجا مورد اذیت و مزاحمت مردم از ناحیه 
اقتدارگرا  سطحی نگر  جریان  و  هتاکان 
هم  به  حضور  کردند  سعی  می شود، 

حجت االسالم والمسلمین  تیمور علي عسگري:

آيت اهلل هاشمي، بزرگترين فلسفه وجودي حکومت 
را كسب رضايت مندي مردم مي دانست

،،
مشاور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در توصیف شخصیت او بیان می کند که ایشان عصاره ای از مکتب فکری امام و اندیشه ورزی روحانیت بود و  تنها آخوند شیعه ای بود که از فدک و خیبر بازدید کرد و همیشه در مباحث جواب اغنایی و 
مستوفی داشت ، موضع گیری های صریحی نسبت به حق مردم ابراز می کرد. حجت االسالم تیمور علی عسگری با انتقاد از ردصالحیت آیت اهلل در انتخابات 92 به نقل قولی از آیت اهلل بسنده می کند که گفت »ما نه تقابل می کنیم و نه دست 

روی دست می گذاریم و منفعل می شویم، بلکه تعامل فعال خواهیم داشت«.

آقای هاشمی 
موضع گیری های صريح 

نسبت به حق مردم داشتند 
و تأكید می كردند اگر 

حکومت از نوع معصوم 
هم باشد منهای مردم، 
فلسفه خود را از دست 

می دهد و بزرگترين فلسفه 
وجودي حکومت را 

كسب رضايت مندی مردم 
می دانستند

،،
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نرسانند. وقتی سعی کردم که او را راضی 
کنم و گفتم این تریبون شما را الزم دارد، 
فرمودند که این تریبون هم تصنعی شده 
و مسائل کلیشه ای در آن مطرح می شود و 
مسائل از نوع اندیشه و تفکر ما را برنمی  تابد.

آیت اهلل  خطبه های  تمایز    
هاشمی با دیگر خطبه ها در چه بود؟

روشنگرانه،  ایشان  خطبه های  جنس 
آرامش بخش، عقالنی و همراه با اعتدال 
کالن  استراتژی  به  توجه  با  همراه  و 
حاکمیتی، توجه به مصلحت ها و جانبداری   
نمی کنم  فراموش  هیچ گاه  بود.  مردم  از 
زمانی که در جبهه بودیم و شرایط سخت 
منتظر  می آوردیم،  کم  همه  و  می شد 
سیاسی  جبهه  در  تا  ببینیم  می ماندیم 
آقای هاشمی یک خطبه ای بخواند تا هم 
در ما هم ایجاد انگیزه کند، هم دشمن را 
در زمین خود منکوب کند و امکان تعرض 
و پیش روی را نسبت به حوزه آب و خاکی ما 

نداشته باشد.
  در سال 84 خیلی به مدیریت 
جنگ آقای هاشمی حمله شد، مبنی 
بر اینکه ایشان قطعنامه 598 را به 

امام خمینی تحمیل کرد.
از عظمت های آیت اهلل هاشمی این بود 
که در محضر امام بدون رودربایستی حرف 
می دادند  مشورت  دلسوزانه  و  می زدند 
این گونه صحبت  مردم  با  که  همان طور 
می کرد و مسائل را در میان می گذاشت. 
مناطق  برخی  و  حلبچه  بمباران  از  بعد 
دشمن  اینکه  امکان  کردنشین،  مرزی 
همه جانبه  کمک  با  هسته ای  بمب  از 
وجود  کند  استفاده  جهانی  قدرت های 
ادامه  جنگ  اگر  شرایط  این  در  داشت. 
در  اگر  اینکه  یا  بود  می کرد خوب  پیدا 
جنگ نظامی امکان پیروزی برای ما نبود 
در جنگ سیاسی بر دشمن پیروز شویم؟ 
آقای هاشمی ترجیح دادند حال که امکان 
پیش روی نظامی به دالیل مختلف ازجمله 
امکانات نظامی و حمایت های منطقه ای 
نیست، بهتر است خروجی مثبت داشته 
سمت  به  است  کشور  نفع  به  و  باشند 

قطعنامه برود.
  مدیریت ایشان در جنگ چگونه 

بود؟
در زمان جنگ، عملیات کربالی 4 لو 
امام  و  بودیم  خورده  بود. شکست  رفته 
از همان  تأکید داشتند که  خمینی هم 
نقطه عملیات صورت گیرد. آقای هاشمی 
در قرارگاه خاتم مسقر شده بودند و آن 
موقع در ستاد کربال با بچه های خراسان 
هورالعظیم  از  جاده ای  که  بودیم  مأمور 
تا پاسگاه ابولیلی عراق بسازیم تا دشمن 
را دور بزنیم و عملیات کربالی 5 را انجام 
دهیم. در آن مقاطع یادم هست که آقای 
هاشمی لحظه به لحظه پیگیر ماجرا بودند 
که جاده به کجا رسیده است. یک روز در 
نبود رئیس ستاد، من گوشی را برداشتم که 
آقای هاشمی با توپ و تشر صحبت کردند 
که این جاده چی شد؟ در بحث جنگ و 
مدیریت بسیار قاطع بودند، ضمن اینکه 
این قاطعیت باعث شد وحدت بین ارتش 

و سپاه حاصل شود.
آقای هاشمی که سخت گیری  همان 
چه  عملیات،  انجام  از  بعد  می کردند، 
بودیم،  شکست خورده  چه  و  پیروزمند 
نیروها را جمع و از آنها دلجویی می کردند 
و به امام هم خبرهای خوشی می دادند. در 
واقع با امید، تدبیر و آینده نگری جنگ را 

پیش می بردند.
تاکتیک هایشان  همیشه  هم  ائمه 

واحد نبود. امام علی)ع( 23 سال از قدرت 
دور بودند و مشاوره دادند اما حافظ کیان 
اسالم بودند. امام حسن صلح کرد و امام 
حسین عاشورا را به پا کرد و برخی از ائمه 
نه در شرایط جنگ و نه صلح بودند و برخی 
امام رضا بر حسب شرایط قدرت  مانند 
پیدا کردند و ولیعهد خلیفه وقت شدند 
ولی مهم تحفظ بر اصول است. بنابراین یا 
می خواهیم کیان و تفکر و مکتب اماممان 
برجا باشد یا نمی خواهیم. اگر می خواهیم 
پا برجا باشد باید روش های متناسب را 
منطبق بر شرایط زمان و مکان سنجیده و 
منظور نظر قرار دهیم. به قول برخی، آقای 
هاشمی جام زهر را بر امام نوشاندند ولی 
خود امام خمینی هم، بعداً گفتند پذیرفتن 
شرایط آن زمان بسیار تلخ بود اما بعداً 

شیرین از کار درآمد.
بحث هسته ای  در  آقای هاشمی  اگر 
دولت  شاید  نمی کرد،  عمل  هوشمندانه 
پیدا  را  جرأت  و  دل  این  روحانی  آقای 
نمی کرد که پای میز مذاکرات بنشیند. 
با توجه به اینکه اکنون آمریکا در مسأله 
هسته ای دبه کرده است باید دید ما ضرر 
کردیم یا آمریکا؟ ترامپ خود را به دیوانگی 
زده است. باید دید دنیا اکنون سیاست 
آمریکا را چگونه تحلیل می کند و سیاست 
و تدبیر و رهبری و دولت ایران را چگونه 

می بینند.
اگر دقت کنید اکنون قدرت های جهان، 
مثل چین، روسیه و اروپا ایران را همراهی 
می کنند در حالی که دولت سطحی نگر 
ضعیف در حوزه سیاست خارجی، دولتی 
بود که شرایط دنیا را علیه ایران یک دست 
تولید  از  اینکه  ضمن  اکنون  بود.  کرده 
موشک خود دفاع می کنیم با اقتدار در 

حوزه سیاسی هم عمل می کنیم که این 
از هوشمندی رهبری، آیت اهلل هاشمی و 
دولت روحانی بود که در چنین شرایطی به 

این ابتکار عمل دست زدند.
بحرانی  با  اتمام جنگ  از  بعد    
بودیم  روبه رو  خارجی  سیاست  در 
با  توانست  هاشمی  آقای  ولی 
تنش زدایی ها،  سفارتخانه های 
چقدر  کند.  بازگشایی  را  کشورها 
خارجی  سیاست  بر  ایشان  فقدان 
اثرگذار است و تا چه حد عمل به راه 
سیاست  در  می تواند  ایشان  فکر  و 

خارجی اثرگذار باشد؟
هسته ای  مذاکرات  صحنه  پشت  در 
از  بعد  شده  طراحی  دیپلماسی  و 

احمدی نژاد، آقای هاشمی قرار داشت. این 
یک راه عقالنی، بی برگشت، واقع گرایانه و 
متناسب با شرایط کشورمان بوده و هست. 
سیاست  در  خطا  و  خبط  اگر  بنابراین 
کسانی  ناحیه  از  می آید  پیش  خارجی 
است که با رفتارهای خشک، تهدیدآمیز و 
نظامی گری پدیدآورنده آن شرایط پیشین 

می شوند.
در مناظره آقای عالءالدین بروجردی 
با دکتر مجتهدی مطرح شد که ما موشک 
می سازیم و همه دنیا هم می سازد اما چه 
دلیلی دارد داد بزنیم و تبلیغ کنیم. مسلماً 
ساخت  و  نظامی  توان  در  می خواهیم 
موشک دوربرد، توانمندتر شویم اما دلیلی 
ندارد که شرایط حجمی و کیفی را برای 
دشمن بازگو کنیم و چه داعیه ای داریم که 
مسائل نظامی را وارد مسائل دیپلماسی و 
سیاست کنیم. برداشتم این است در یک 
نظام مطلوب و معقول، مهره ها در شطرنج 

هر کدام نقش خود را باید ایفا کند.
فکر  بودند  هاشمی  آقای  اگر    
می کنید می توانست تهران و ریاض را 

از بن بست خارج کند؟
آقای هاشمی تنها آخوند شیعه ای بود 
که فدک و خیبر را بازدید کرد و به زیارت 
قبور بقیع رفت. در آن زمان نماینده مشهد 
بودم و همراه با نمایندگان تهران به مکه 
ما  به  آقای هاشمی  رفتم که در طواف 
گفتند چرا به کاخ امیرعبداهلل نمی آیید. 
اصولگرای  نمایندگان  از  برخی  با  گفتم 
تندرو همراه هستم و از رفتار شما متعجب 
هستند برای اینکه دیدند شما در بقیع را 
به سوی مردم شیعه باز کردید و درصدد 
مظلومیت  این  از  را  ائمه شیعه  هستید 

دربیاورید.

در آن سفر آیت اهلل هاشمی با مسؤوالن 
عربستان تفاهم کرده بود فدک و بقیع 
سرمایه گذاران  و  عربستان  مشارکت  با 
بعدها  شود.  ساخته  ایرانی  و  خارجی 
نماینده امیرعبداهلل که به ایران آمد، برخی 
آقای هاشمی  بودند که  در دولت گفته 
اینجا هیچ کاره است و بیخود آمده آنجا 
تفاهم کرده! چون حس حسادت داشتند 
و نمی خواستند این کارها به نام هاشمی 

تمام شود.
اگر فراموش نکنم  این ماجرا هم  در 
طی  هاشمی  آیت اهلل  منا  بحث  از  بعد 
خراسان  استانداری  در  که  دیداری 
حج  واقعه  از  »بعد  گفتند  داشتند، 
تاریخی  موضع گیری  آن  امام  خونین 
را داشتند اما به من )آیت اهلل هاشمی( و 
حوزه سیاست خارجی تأکید کردند که 
داشته  را  فعال خود  دیپلماسی  برخورد 
باشیم. بنابراین اکنون هم که آقا در موضع 
موضع گیری  این گونه  والیت  و  رهبری 
نوری  آقای  اینکه  به  توجه  با  کردند 
شاهرودی در عربستان سفیر بودند کانال 
بزند و سعی شود دیپلماسی فعالی از سوی 
دولت آقای روحانی، وزیر امور خارجه و 

من وجود داشته باشد«.
بود  آنی  پسندیده  داشتند  تأکید 
رژیم  چون  کرد،  عمل  ظریف  آقای  که 
صهیونیستی و آمریکا می خواهد که ما با 
عربستان سعودی وارد جنگ شویم و آنها 
هستند که چند جوان جاهل سعودی را 
وارد جنگ نیابتی کردند و جلو ضرر را از هر 

کجا بگیریم، مفید است.
  آقای هاشمی اگر در قید حیات 
افراط   از  جلوگیری  در  چقدر  بودند 

مؤثر واقع می شدند؟
آقای هاشمی در دورنمای فکری خود 
راه حل  را  اعتدال  بلکه  ایران،  در  تنها  نه 
کشورهای  و  سعودی  عربستان  آینده 
منطقه می دانست. حتی کد هم می دادند 
و مثال می زدند که ببینید در فالن کشور 
به  خیلی  هستند.  فعال  اعتدالگراها  هم 
روشنفکرهای عرب امیدوار بود و همچنین 
امیدوار به قدرت رسانه بود و با شفقنا و برخی 
از رسانه های دیگر که مصاحبه می کردند، این 
نوید را می دادند.جنگ ناخواسته پیش می آید 
ولی با عقالنیت و تدبیر پایان پیدا می کند، 
همان طور که در دوره صدام پایان پیدا کرد 
و برای ایران آبرومندی باقی ماند. وضعیت 
صدام و حامیانش می تواند بر این مسأله گواه 
روشنی باشد که عقالنیت و اعتدال حرف اول 
را در منطقه و دنیا می زند. معموالً کسانی که 
افراط گرایی دارند یا متنبه می شوند یا اینکه 
در اقتدارگرایی و جنگ طلبی خود را ادب 

می کنند.
نزدیکان  از  یکی  عنوان  به    
آیت اهلل هاشمی، از وصیت نامه ایشان 

اطالعاتی دارید؟
هاشمی  آیت اهلل  که  نوشتم  مقاله ای 
توصیه کردند تبدیل به کتاب کنید. آماده 
چاپ شد و مقرر شد تا مصاحبه ای با ایشان 
در موضوع بررسی تاریخی حقوقی فدک 
داشته باشم تا در کتاب منتشر شود اما 
ایشان گفتند هر آنچه که خود دید ه ام و 
می دانم ترجیح می دهم مقدمه ای بر آن 
بنویسم. آن کتاب هم االن جزو اسنادی 
است که نمی دانیم در دست چه کسی قرار 
دارد. در پیگیری که از فرزندانشان داشتم 
می گویند اسناد و مدارک و کتاب هایی را 
ضبط کرده اند و کسی پاسخگوی ما نیست 
و نمی دانیم آن مقدمه را ایشان نوشته است 

یا خیر.

وضعیت صدام و حامیانش 
می تواند بر اين مسأله گواه 

روشنی باشد كه عقالنیت 
و اعتدال حرف اول را در 

منطقه و دنیا می زند. معمواًل 
كسانی كه افراط گرايی 
دارند يا متنبه می شوند يا 
اينکه در اقتدارگرايی و 

جنگ طلبی خود را ادب 
می كنند

،،
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هاشمی  آیت اهلل  با  زمانی  چه   
آشنا شدید؟

پیش از انقالب در نیروی هوایی خدمت 
و  انقالب  فرهنگ  با  و دورادور  می کردم 
مبارزین آشنا بودم و نام آیت اهلل هاشمی 
را بسیار می شنیدم. انقالب که پیروز شد 
اولین باری که ایشان را مالقات کردم در 

کمیته استقبال از امام بود.
استقبال  کمیته   57 سال  بهمن  اول 
تشکیل شد. آن زمان من از نیروی هوایی 
فراری بودم. دوستی به من گفت که اگر 
با لباس همافری در کمیته قرار بگیرید به 
مبارزین روحیه می دهید. از همان روز اول 
تشکیل کمیته با لباس خدمت حضور پیدا 
کردم. قرار شد روز 19 بهمن در حضور 
حضرت امام رژه داشته باشیم که همان رژه 
هم کمر ارتش را شکست. هماهنگی این 
کار با مرحوم آیت اهلل هاشمی بود و از آنجا 

ارتباط من با ایشان برقرار شد.
 دیدار بعدی شما کجا بود؟

مقام معظم رهبری و آیت اهلل هاشمی، 
عضو شورای عالی دفاع بودند. وقتی قانون 
اساسی تصویب شدند، ما در نیروی هوایی 
دادیم  انجام  ایشان  با  که  هماهنگی  با 
دفتری به اسم دفتر نمایندگی امام در نیرو 
هوایی تأسیس کردیم که آقای محمدی 
گلپایگانی به عنوان نماینده آقای هاشمی 
این دفتر را افتتاح کردند. ما از طریق این 
دفتر گزارش ها را به آیت اهلل هاشمی ارسال 

می کردیم.
سال 64 از ارتش به سازمان برنامه و 
بودجه  و مسؤولیت  منتقل شدم  بودجه 
جنگ را برعهده گرفتم. آیت اهلل هاشمی 
لذا  بودند،  جنگ  فرمانده  جانشین  هم 
ارتباطات ما از آنجا بیشتر و کارشناسی تر 
شد. تقریباً به طور مرتب ایشان را می دیدم. 
با  جنگ  بودجه ریزی  و  مسائل  درباره 
یکدیگر گفت وگو می کردیم. زمانی که قرار 
شد ستاد فرماندهی کل قوا تشکیل شود 
مقاومت هایی در ارتباط با منابع ملی بود. 
شکایتی از فرماندهان به خدمت امام بردند 
و ایشان  آن زمان تصمیم گرفتند که اداره 

مملکت باید یک پارچه شود.
عنوان  به  موسوی  مهندس  آقای 
رئیس ستاد کل قوا منصوب شدند. امام 
فرمودند که اداره جنگ هم برعهده دولت 
باشد. ما به عنوان دولت، ستاد فرماندهی 
کل قوا را تشکیل دادیم و در آنجا به این 
نیروی  یک  باید  که  رسیدیم  نتیجه 
دفاعی منسجم داشته باشیم. شهربانی و 
ژاندارمری را در هم ادغام کردیم. آن زمان 
آیت اهلل هاشمی، رئیس مجلس بودند و ما 

گزارش ها را خدمتشان می دادیم.

در  هاشمی  آیت اهلل  مدیریت   
زمان جنگ چگونه بود؟

آیت اهلل هاشمی از عالمان نابغه دنیای 
مدیریت بودند.  علتش این بود که به نظر 
کارشناسی اهمیت بسیار می دادند. سال 
65 خدمت آیت اهلل هاشمی گزارش دادیم 
که به بن بست هایی در جنگ رسیده ایم. 
ایشان راحت پذیرفتند که جنگ ممکن 
مطرح  را  موضوع  امام  خدمت  و  نیست 
کردند. امام هم معتقد بودند باید جنگ 
تمام شود و مقدمات آن را فراهم کرد که 

با کمترین آسیب و خسارت به پایان برسد.
سال 71 با 23 سال سابقه از سازمان 
آیت اهلل  دادم.  استعفا  بودجه  و  برنامه 
که  گفتند  و  خواستند  را  من  هاشمی 
نکردم، شما  قهر  قهر کردید، گفتم  چرا 
در  هم  خصوصی،  من  بخش  گفتید 
فعالیت هستم  بخش خصوصی در حال 
و ترجیح می دهم کار وکالت انجام دهم 
دانشگاه  در  کنم.  تدریس  دانشگاه  در  و 
آزاد مشغول تدریس شدم و هنگامی که 
بود،  تأسیس  حال  در  تعزیرات  سازمان 
آیت اهلل هاشمی از من خواستند که در آنجا 

مشغول کار شوم.
مجلس  انتخابات  وقتی  هست  یادم 
با آب  و  رفتم  ایشان  باطل شد، خدمت 

و تاب ماجرا را تعریف کردم. گفتند فقط 
در مجلس می توانید خدمت کنید؟ هر جا 
که می شود و امکان دارد به این مردم سود 

برسانید.
ویژگی  چه  هاشمی  آیت اهلل   

بارزی دارند که بخواهید نقل کنید؟
خاص  ویژگی  یک  هاشمی  آیت اهلل 
راحتی  به  که  بود  این  آن  و  داشت 
می توانستی به ایشان انتقاد کنی.  به خاطر 
دارم که به  محسن گفتنم برادر شما مهدی 
گفت  دارد.  ارتباطاتی  هوایی  نیروی  در 
به خود حاج آقا بگویید. خدمت آیت اهلل 
رانت  از  شما  بچه های  گفتم  هاشمی 

استفاده می کنند.
 ایشان فرمودند شغل پدر شما چیست؟ 
پرسیدند  بودند.  کشاورز  یک  گفتم 
فوق  گفتم  چیست؟  شما  تحصیالت 
لیسانس حقوق دارم. ادامه دادند آخرین 
پست شما در دولت چه بود؟ گفتم مدیر 
آقای  بودم.   دفاعی  بودجه  و  برنامه  امور 
هاشمی گفتند مهدی من 6 یا 7 سال از 
شما کوچکتر است، پدرش هم هاشمی 
و  دارد  است،  فوق لیسانس  رفسنجانی 
مهندس است و حاال در مدیریت صنایع 
موشکی سمتی دارد. آیا این رانت است؟ 

من شرمنده شدم.
آقا  گفتم  هاشمی  آیت اهلل  خدمت 
بچه های  اقتصادی  فعالیت های  درباره 
شما حرف زیاد است. گفتند شما وکیل 

و یک آدم رسانه ای، این اختیار را به شما 
می دهم که در مورد فعالیت های اقتصادی 
بچه های من، اگر چیزی پیدا کردید فوراً به 
وزارت دادگستری اعالم و رسانه ای کنید. 
حضرت امام هم یک بار فرمودند که آقای 
ری شهری گزارشاتی درباره بچه های شما 
دارند. گفتم چرا به من می گویید، بدهید به 
دستگاه قضایی. امروز هم به شما همین را 
می گویم. وکالت بچه ها را به عهده بگیرید و 

اگر خالفی داشتند پیگیری کنید.
آن زمان من ارتباط تنگاتنگی با سپاه 
و اطالعات داشتم. به آنها گفتم آیت اهلل 
هاشمی چنین چیزی گفته اند. آنها گفتند 
پرونده هایی داریم و در اختیار شما قرار 
می دهیم. از آن سال یعنی 73 تا 96 حدود 
23سال گذشته و هیچ کس هنوز مدرک و 

مستندات معتبری را ارائه نداده است.
آیت اهلل  وصیت نامه  درباره   
عنوان  متعددی  روایت های  هاشمی 
باره  این  در  روایت  کدام  می شود. 

صحیح است؟
درخصوص آیت اهلل هاشمی یک سری 
مطالب گفتنی است و یک سری ناگفتنی. 
گفتنی ها را محسن )فرزند ارشد آیت اهلل( 
گفته است و ناگفتنی ها هم قرار نیست 

گفته شود.

سید محمود علیزاده طباطبايي:

ويژگي برجسته مرحوم هاشمي
انتقاد پذيري بود

،،

آيت اهلل هاشمی از عالمان 
نابغه دنیای مديريت 

بودند.  علتش اين بود كه 
به نظر كارشناسی اهمیت 
بسیار می دادند. سال 65 

خدمت آيت اهلل هاشمی 
گزارش داديم كه به 

بن بست هايی در جنگ 
رسیده ايم. ايشان راحت 

پذيرفتند كه جنگ ممکن 
نیست و خدمت امام 

موضوع را مطرح كردند

،،

محمود علیزاده طباطبایی نامی است که با خانواده هاشمی گره خورده، سابقه آشنایی و ارتباطش با آیت اهلل هاشمی به حضورش در مدرسه رفاه و کمیته استقبال از امام بازمی گردد. او طی سال های دهه 60 با آیت اهلل هاشمی از نزدیك 
آشنا بود، بعد ها به وی و خانواده هاشمی نزدیك تر شد و مسؤولیت وکالت این خانواده را برعهده گرفت. علیزاده طباطبایی که می گوید در دیدارهای دونفره و صمیمانه آیت اهلل هاشمی را »آقا« خطاب می کرده، درباره حرف و حدیث هایی 

که پیرامون فعالیت های اقتصادی فرزندان هاشمی مطرح می شد، بیان می کند: »با آقا صحبت کردم، گفتند شما از طرف من وکیلی اگر جایی از بچه های من تخلف دیدی رسانه ای کنید«.
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 به اولین سالگرد وفات آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی نزدیك می شویم. 
چه  دارای  ایشان  شما   نظر  از 

ویژگی هایی بودند؟
جزو  حقیقت  در  هاشمی  آقای 
انقالب حساب  تأثیرگذارترین چهره های 
می شود. ایشان به یک معنا آخرین بازمانده 
جمع پنج نفره ای است که امام خمینی)ره( 
انتخاب  انقالب  شورای  هسته  عنوان  به 
کرده بودند. در آن شورا شهیدان مطهری، 
بهشتی، باهنر و مرحوم موسوی اردبیلی 
و آیت اهلل هاشمی حضور داشتند، در واقع 
بود.مرحوم  این جمع  بازمانده  آخرین  او 
هاشمی به لحاظ سابقه در انقالب و جایگاه 
نزد امام)ره( دارای رتبه بلند و بزرگی بود. 
از  نیروهای پیش  ایشان جزو مبارزترین 
انقالب است، بارها به زندان افتاده بود و 
سال های زیادی از عمر خود را وقف مبارزه 
کرد. بعد از سال های انقالب تا زمانی که 
امام زنده بودند و حتی بعد از فوت امام، این 
جایگاه بزرگ را از دست نداد و معتقدم این 
امر نیاز به تأیید فردی ندارد. کسانی که با 
سوابق انقالب آشنا دارند می دانند آقای 
هاشمی قبل و بعد از انقالب چه جایگاهی 

دارد.
البته باید بگویم این تعاریف بدان معنا 
نیست که ما هیچ گاه انتقادی به کارهای 
وقتی  است  طبیعی  نداشته ایم.  ایشان 
پیدا  حضور  جایگاهی  چنین  در  فردی 
می کند، کارهایش مورد نقد قرار بگیرد. 
بنابراین اگر من امروز از آیت اهلل هاشمی 
چنین  و  دارم  اندازه  این  در  توصیفی 
جایگاهی و احترامی برایشان قائل هستم، 
معنایش این نیست که در طول زندگی 
هیچ  انقالب  از  بعد  به خصوص  سیاسی 

نقدی بر ایشان وارد نیست.
 اگر بخواهید یك ویژگی منحصر 
به فرد از آیت اهلل هاشمی نام ببرید، به 

کدام ویژگی اشاره می کنید؟
آیت اهلل هاشمی در نظام جایگاه ممتازی 
داشت و خدماتش به نظام و انقالب کاماًل 
مشخص است. او خدمات بزرگی به کشور 
بحث های  که  هنگامی  به خصوص  کرد، 
می آمد.  وجود  به  جامعه  در  اختالفی 
را  منجی  نقش  می توانند  که  نیروهایی 
ایفا کنند بیشتر به چشم می آیند و آقای 
هاشمی در بسیاری از بزنگاه های اختالفی 
مهم، تبدیل به یک نیروی متوازن کننده و 

متعادل کننده می شدند.
 یکی از نشانه های بارزی که در 
خصوص آقای هاشمی مطرح می کنند 
اهتمام ایشان به سازندگی و توسعه 
است. فکر می کنید این دیدگاه از کجا 

نشأت می گیرد؟

شخصیتی  لحاظ  به  هاشمی  آیت اهلل 
پیش  داشت.  ویژه ای  عالقه  امیرکبیر  به 
بزرگ  این شخصیت  مورد  در  انقالب  از 
کتاب نوشت، بنابراین وقتی انسان چنین 
عالقه مندی دارد، باید هم به توسعه یک 

نگاه خاص داشته باشد.
نگاه کنید به شرایطی که آقای هاشمی 
سکان اجرایی کشور را در دست می گیرد. 
جنگ  ساله  هشت  دوره  ما  زمان  آن 
دچار  کشور  گذاشته ایم،  سر  پشت  را 
خسارت و آسیب های بسیاری شده، مردم 
و  کرده اند  تجربه  را  فراوانی  تخریب های 
حاال باید این خرابی ها ساخته شود، پس 
کسی باید ریاست قوه مجریه را در دست 
بگیرد که به امر سازندگی اعتقاد داشته 
باشد. با توجه به اوضاع، باید فردی مانند او 
روی کار بیاید. بعد از دوران جنگ آیت اهلل 
هاشمی ترجیح می دهد به عنوان سردار 
سازندگی شناخته شود تا سردار اصالحات. 
زمانی که رئیس جمهور می شود دوره ای 
است که کشور نیاز به توسعه دارد و فکر 
می کند حول این شعار می توان نیروها را 
باعث  شرایط  این  مجموع  کرد.  تجمیع 
با  هاشمی  آقای  مانند  چهره ای  می شود 
توجه به سوابق و فعالیت هایش، »سردار 

سازندگی« لقب گیرد.
  رابطه آیت اهلل هاشمی با دولت 

اصالحات چگونه بود؟
اگر امر اصالحات را چندوجهی ببینیم و 
برای آن وجه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی قائل باشیم، فکر می کنم آقای 
هاشمی در حوزه سیاسی آن اهتمامی که 

مورد نظر جریان اصالح طلبی بود را کمتر 
داشت، اما در حوزه اقتصاد، مسائل فرهنگی 
و حتی سیاست خارجی، اصالحات مورد 
از طرفی هم  بود.  توجه مرحوم هاشمی 
عوامل بازدارنده بسیار زیادی وجود داشت، 
ضمن اینکه باید بحث اختالفات ایشان با 
برخی از چهره های اصالح طلب را در نظر 

بگیریم.

من از ابتدای دوره وزارت ارشاد تا پایان 
ریاست جمهوری کنار آقای خاتمی بودم. 
همواره نزدیکی عاطفی بین آقای خاتمی 
به عنوان رهبر اصالحات و آیت اهلل هاشمی 
را دیده ام. کنش عاطفی قوی بین این دو 
وجود داشت. حتی هنگامی که سیدمحمد 
خاتمی مجبور شد از دولت سازندگی به 
عنوان وزیر ارشاد استعفا بدهد و کنار رود، 
خاتمی  آقای  بود.  ناراضی  هاشمی  آقای 
هم به سختی این کار را انجام داد.وقتی به 
متن استعفای سیدمحمد خاتمی نگاه کنید 
در آن گله ای از آقای هاشمی نمی بینید. 
همچنین آقای خاتمی در پنج سال ریاست 
کتابخانه ملی، همواره در کنار آقای هاشمی 
بودند. البته باید تأکید کنم انتقاد برخی از 
چهره های اصالح طلب به معنی انتقاد همه 

جریان اصالحات از آقای هاشمی نیست.
 سال 84 فکر می کردید که آقای 
هاشمی در رقابت از آقای احمدی نژاد 

شکست بخورد؟
به دلیل پیشینه ای که  آقای هاشمی 
از رأی جامعه  داشتند همواره 30درصد 
را داشت و این رأی خیلی باال و  پایین 
بود  قطعی  ما  برای  بنابراین  نمی شد، 
آقای هاشمی به دور دوم راه پیدا می کند. 
محل بحث اینجا بود که نفر دوم هر کسی 
که باشد می تواند رأی ها را به نفع خود در 
صندوق بریزد، زیرا آقای هاشمی به دالیلی 
که در آن مقطع زمانی وجود داشت رأیش 
باال نمی آمد بنابراین فکر می کردیم باید 
دور  به  هاشمی  آقای  همراه  را  نفر  یک 
دوم بفرستیم. اگر خود آقای هاشمی رأی 

می آورد دغدغه ای نبود و اگر نفر دوم ما هم 
رأی می آورد که چه بهتر، اما این تالش ها 
به دلیل خطاهای ما که همان تعدد نامزدها 

بود به ثمر نرسید.
 بعد از سال 88 آیت اهلل هاشمی 
قرار  نماز جمعه  تریبون  دیگر پشت 
نگرفت. چه اتفاقی افتاد که ایشان یك 
تغییر اساسی کرد. چه اتفاقی افتاد که 

آیت اهلل هاشمی به این نتیجه رسید؟
آقای هاشمی همواره بر مواضع خودش 
استوار بود. به نظر من مواضع هاشمی در 
سال 88 مواضع پررنگ تر شده خود آیت اهلل 
بود. او تغییر رویکرد نداد. در حقیقت ارکان 
دیگری آن نتایج را رقم زدند. در واقع نقدی 
که به انتخابات 88 وجود داشت مباحثی 

نبود که آقای هاشمی با آن همراه شود.
آقای  نظر شما چرا همواره  به    
قرار  هجمه  و  نقد  مورد  هاشمی 

می گرفت؟
انقالب  شناسنامه  ایشان  اینکه  برای 
بود و آدم بزرگی به حساب می آمد. آیت اهلل 
می کرد.  تنگ  را  خیلی ها  جای  هاشمی 
آقای هاشمی پیش از انقالب امام)ره( را 
همراهی می کرد و بعد از انقالب جایگاه 
بسیار ممتازی داشت. به خاطر همین دالیل 
نمی شود آقای هاشمی را نادیده گرفت، پس 

دست به تخریبش می زدند.
پاسخ  که  داشت  روحیه ای  ایشان 
افراد را نمی داد.  شاید فکر می کردند اگر 
جواب افراد را بدهد به آنها و حرف هایشان 
رسمیت بخشیده است، آن هم در حالی که 

مسؤولیتی ندارند.

فیض اهلل عرب سرخي:

مواضع مردم مدارانه هاشمي 
پس از ۸۸ تغییر نکرد، پررنگ تر شد

،،

آقای هاشمی همواره بر 
مواضع خودش استوار 
بود. به نظر من مواضع 

هاشمی در سال ۸۸ 
مواضع پررنگ تر شده 

خود آيت اهلل بود. او تغییر 
رويکرد نداد. در حقیقت 

اركان ديگری آن نتايج را 
رقم زدند. در واقع نقدی 
كه به انتخابات ۸۸ وجود 
داشت مباحثی نبود كه 

آقای هاشمی با آن 
همراه شود

،،

برای آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی تعبیر »شناسنامه انقالب« را به کار می برد و می گوید وجود و حضور آقای هاشمی جای بسیاری از افراد را تنگ کرده بود برای همین دست به تخریبش می زدند تا او را از صحنه کنار بگذارند. عرب 
سرخی معتقد است تخریب کنندگان آیت اهلل هیچ گاه نتوانستند به اهدافشان برسند چون هیچ فردی در نظام جایگاه او را ندارد و این امر زمانی خود را بیشتر نشان می داد که بحث های اختالفی در جامعه به وجود می آمد و آیت اهلل 

هاشمی در بزنگاه های اختالفی مهم، تبدیل به نیروی متوازن کننده و متعادل کننده می شد.



يكشنبه  17 دي  1396

34

ويژه نامه نخستین سالروز درگذشت
 آيت اهلل هاشمي رفسنجاني        

www.ilna.irخبرگزاري كار ايران)ايلنا(

آشنا  هاشمی  آیت اهلل  با  چگونه   
شدید؟

اولین آشنایی من با آقای هاشمی مربوط 
به سال 40 و 41 است که کاری تحقیقاتی با 
مرحوم آیت اهلل بهشتی در مورد حکومت و 
معارف اسالمی انجام می دادیم. با ایشان که 
آشنا شدم یکی از کسانی که با وی کار می کردند 
مرحوم آیت اهلل هاشمی بود. با اینکه در آن زمان 

طلبه بودند اما طلبه ای فاضل، فعال و پرکار بود.
ایشان عضو روحانیت مؤتلفه اسالمی بود و 
سپس در نهضت امام از سال 41 با آقای هاشمی 
آشنایی بیشتر یافته و همکاری کردم. در سال 
1342 همراهی و همکاری جدی در حزب 
مؤتلفه اسالمی با یکدیگر داشتیم و در سال 43 
دستگیر شدیم. در زندان قزل قلعه با هم بودیم. 
ایشان در بال راست قلعه بودند و ما در بال چپ 
قلعه قرار داشتیم. بعد از مدتی ایشان را به بند 
عمومی آوردند و این آشنایی تا پایان عمرشان 

ادامه داشت.
 آیا از زمان زندان خاطره ای دارید؟

در زندان هم بند نبودیم، اما به دلیل اینکه 
پرونده مان مربوط به مبارزات مؤتلفه و جریان 
حسنعلی منصور می شد در یک زندان قرار 
داشتیم. به خاطر دارم وقتی ایشان را برای 
سمت  بودند،  آورده  محوطه  به  هواخوری 
دیگر حیات زندان بودم و مشاهده کردم با 
توجه به شکنجه های سنگینی که به او داده 
بودند، حتی استخوان پایش پیدا شده و در 
هنگام راه رفتن با مشکل مواجه بود. از همان 
فاصله ای که داشتیم – با توجه به کتابی که 
درباره فلسطین نوشته بودند - گفتم از این به 
بعد بهتر می نویسید، چون نوع شکنجه های 
صهیونسیتی و ساواک را بهتر لمس کردید. 
ایشان خندید و بعد از آزادی از زندان نسبت به 
این نوع از رفتار با هم صحبت کردیم و در مبارزه 

با طاغوت همراهی جدی داشتیم.
  مطلبی را بعد از فوت ایشان مبنی 
بر اینکه در جریان ترور حسنعلی منصور 
اسلحه را آقای هاشمی داده بیان کردید 
اما آقای محمد هاشمی و دفتر آیت اهلل 
هاشمی تکذیب کردند و دفتر مرکز اسناد 
انقالب فیلمی منتشر کرد و اعالم کرد 
که این امر صحت ندارد. چند بار هم که از 
خود آقای هاشمی این موضوع پرسیده 
شده، رد کردند. دلیل این اظهارات شما 

چه بود؟
چند نکته وجود دارد. اوالً مسأله حسنعلی 
منصور ترور نبود، لذا کار یاران ما تروریسم 
نبود و شهید بخارایی و شهید امانی تروریست 
نیستند. مفهوم ترور در اسالم که معادلش 
»فتک« است یعنی قتل ناجوانمردانه. قتل 
و کشتار در اسالم مذموم است چرا که وقتی 

فردی کشته شود، یک نفر کشته نشده و نسل 
او هم منقطع می شود، بنابراین یک مجموعه 
را قاتل از بین می برد. مسأله دیگر »قصاص« 
قاتل است و در قرآن در رابطه با قصاص آن را 
یک زندگی می داند زیرا زندگی انسان ها را از 
قتل نجات می دهد. ترور و فتک جز در هنگام 
ضروری و با اذن کسی که بتواند از لحاظ شرعی 
این اذن را دهد جایز نیست. مسأله دیگر اعدام 
انقالبی است که  همه جای  دنیا در حقوق 
بین الملل و حقوق خصوص آن را قبول دارند، 
مبنی بر اینکه اگر اشغالگری به کشوری تجاوز 
یا آن را اشغال کند، اگر او را بکشند، قتل، فتک و 
قصاص محسوب نمی شود، بلکه  اعدام انقالبی 

است.
مسأله دیگر که فراتر از این مسائل قرار دارد 
»اجرای حکم الهی« است. اگر حاکم شرع و 
مجتهد واجد شرایط، کسی را واجب القتل 
بداند، با حکم او این حکم خدا اجرا می شود و 
اجراکنندگان آن مشمول حکم تروریست یا 
اعدام کننده نیستند زیرا مجری حکم الهی 
هستند. بنابراین مرحوم شهید امانی، نیک نژاد، 
هرندی، اندرزگو و عزیزانی که علیه منصور اقدام 
کردند چون اذن مهدورالدم بودن منصور و شاه 

را از مرحوم آیت اهلل العظمی میالنی با تأیید 
آیات شهید مطهری و شهید بهشتی داشتند، 
حکم خدا را اجرا کردند، اما مرحوم آقای 

هاشمی در این ماجرا شرکت نداشت.
آنچه عرض کردم این بود:  اسلحه ای که 
منصور با آن به درک واصل و حکم الهی به 
وسیله بخارایی انجام شد را آقای هاشمی از 
مرحوم تولیت قم گرفته بود و توسط آقای حاج 
توکلی  بینا که در قید حیات هستند به آقای 
امانی داده شد. ابتدا آقای هاشمی این اسلحه 
را که بسیار نو و جالب بود به شهید عراقی داد 
و او آن را به حاج صادق امانی داد و آقای امانی 

اسلحه را قبول نکرد.
آقای امانی گفتند حضرت امام در هنگامی 
که ما در مؤتلفه اسالمی، جواز شرعی تأسیس 
سازمان جهاد مسلحانه مؤتلفه را  که بر مبنای 
مبانی شرعی، اسالمی و تقوا شکل گرفت 
خواستیم، فرمودند به شرط اینکه از کسی 
اسلحه نگیرید یا اسلحه  بخرید یا بسازید، چرا 
که امام می خواستند وابستگی پدید نیاید. 
در این راستا آقای عراقی آن اسلحه را به آقای 
هاشمی برگرداند و گفت امام فرمودند از کسی 
اسلحه نگیریم. آقای هاشمی هم اسلحه را به 

تولیت داد و آقای تولیت علت را پرسید.  آقای 
هاشمی شرح داد که امام اجازه گرفتن اسلحه 
را بدون خرید نداده است. مرحوم تولیت گفت 
من اسلحه را به شما می فروشم و اسلحه را به 
همراه یک سالح کمری دیگر به آقای هاشمی 
فروخت تا آن  را به آقای امانی بدهد. نمی دانم 
آقای هاشمی پولش را به تولیت داد یا او نگرفت 
که به نظرم بعید می رسد تولیت پولش را گرفته 
باشد. بعد آقای هاشمی این دو اسلحه را توسط 
حاج ابوالفضل توکلی  بینا به شهید امانی داد و 
گفت رعایت نظر امام شد و آنها را من خریده ام 
و دارم به شما می دهم. آقای توکلی بینا اظهار 
داشتند که اسلحه را از تولیت نگرفتند و خود 

چند اسلحه دارم...
توکلی بینا بعد از فوت آقای هاشمی همین 
موضوع را تأکید کردند و علت اینکه او قبل از 
فوت نگفت برای این است که آقای هاشمی 
نمی خواست در این مورد حرفی بزند و ما را 
منع کرده بودند و حتی طی دیداری که جمعی 
از مؤتلفه با آیت اهلل هاشمی داشتیم، مرحوم 
حاج حیدری به او گفت اسلحه  جریان منصور 
را شما دادید که ایشان خندید گفت بله اما شما 
حق ندارید تا من زنده ام بگویید. آقای هاشمی 

به خاطر موقعیت جهانی که داشت، مایل نبود 
قبل از فوتشان این مسأله بیان شود و ما تا زمان 

حیاتشان نگفتیم.
اینکه آقای محمد هاشمی این موضوع را رد 
کردند، چون آن زمان در این موقعیت نبودند 
که اطالع الزم را از ماجرا داشته باشند. نظرشان 
را مطرح کردند و من با اظهارنظر هیچ کس 
مخالف نیستم و آنچه که واقعیت دارد را بیان 

کردم.
از  پیش  هاشمی  آیت اهلل  نقش    
انقالب اسالمی و در جریان مبارزات چه 

بود؟
آقای هاشمی آدم چندوجهی بود و این 
چندوجهی بودن وی را متمایز می کرد.  ایشان 
روحانی پرکار، مطلع، فاضل و مفسر قرآن هم 
بود، گرچه نرسید تفسیر قرآن خود را منتشر 
کند اما در فیش برداری ها و بررسی هایی که 
داشت، در کار تفسیر قرآن قدم گذاشته بود و 

نگاه های ویژه داشت.
همچنین یکی از سیاستمداران برجسته 
کشور و جهان و یک مبارز فعال قوی بود که 
از آغاز نهضت امام وارد صحنه مبارزه شد و در 
مبارزه تنها به بعد سیاسی اکتفا نکرد و در جهاد 

اسداهلل بادامچیان:

تخريب آيت اهلل هاشمی را 
جايز نمی دانستیم

،،
»آیت اهلل هاشمی یکی از سیاستمداران برجسته کشور و جهان بود و در پاکی مالی به سر می برد و پول هایی که قبل از پیروزی انقالب به دست آورد حاصل کار خودش بود. وی در جریان اجرای حکم حسنعلی منصور شرکت نداشت«. 
اینها بخشی از سخنان اسداهلل بادامچیان است که سابقه آشنایی 50 ساله با مرحوم آیت اهلل هاشمی دارد. عضو برجسته حزب مؤتلفه اسالمی معتقد است هر کس آنچه را که از آقای هاشمی می داند بگوید و سعی کنیم هاشمی را مصادره 
نکنیم. وی با اشاره به مواضع اصولگرایان در سال های اخیر معتقد است ما فاصله نگرفتیم و معتقدیم کسانی که مبارزه می کنند سلیقه های گوناگون دارند: »هیچ وقت با آقای هاشمی اختالفی در اصل نظام جمهوری اسالمی نداشتیم و 

مؤتلفه با  وجود اختالف  سلیقه ،   به او احترام می گذاشت«. ماحصل گفت وگوی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه را با می خوانید:
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در دنیا اكثراً و درجمهوری 
اسالمی بعضًا كسانی كه 

به حکومت می رسند 
سوءاستفاده های مالی 

می كنند اما آقای هاشمی 
در پاكی مالی به سر برد 
و پول هايی كه قبل از 

پیروزی انقالب به دست 
آورد حاصل كار خودش 

بود

فرهنگی و تبلیغی مسلحانه هم دست داشته 
است.

هاشمی  آیت اهلل  دستگیری  علت 
رفسنجانی در سال 43 مربوط به اجرای حکم 
الهی علیه منصور بود و در سال 53 که باز ایشان 
و مرا دستگیر کردند برای ارتباط با سازمان 
مجاهدین خلق آن زمان که بعداً منافق شدند، 
بود. در کنار این فعالیت  ها یک مبارز فرهنگی 
هم بودند و از چهره های برجسته این حوزه 
به شمار می آمد. در کنار همه این مسائل یک 
دولتمرد فعال قوی و همچنین یک خطیب و 
نویسنده توانا بود که انصافاً خطبه های ایشان 
بسیار قوی بود و یک تحلیلگر بسیار قدرتمند 

و ناطق برجسته ای بود که موج ایجاد می کرد.
اسالمی  درجمهوری  و  اکثراً  دنیا  در 
می رسند  حکومت  به  که  کسانی  بعضاً 
آقای  اما  می کنند  مالی  سوءاستفاده های 
هاشمی در پاکی مالی به سر برد و پول هایی 
آورد  به دست  انقالب  پیروزی  از  قبل  که 
حاصل کار خودش بود. بعد از اینکه در زمان 
رژیم شاه ممنوع المنبر شد و درآمد دیگری 
نداشت و تمایلی هم به استفاده از وجوهات 
شرعی نداشت، آقای توکلی و چند نفر از رفقای 
ایشان او را در کار ساخت و ساز و خرید و فروش 
ساختمان وارد کردند و به دلیل اینکه آدم 
بااستعدادی بود به سرعت در این زمینه دارای 
درآمد شد و در سال های 53 تا 57 زندان بود 
رفقایش با سرمایه او زمین هایی خریدند. آقای 
هاشمی بعد از انقالب بخشی از زمین هایی را که 
خریداری کرده بود به طالب واگذار کرد، یعنی 
در دوران مسؤولیت و در دوره های گوناگون غیر 
از آن چیزی که از طریق کسب حالل به دست  
آورده بود منبعی دیگری نداشت و به هیچ  وجه 
اهل سوءاستفاده نبود و این از افتخارات نظام 
جمهوری اسالمی است که افرادی در رأس 
قدرت هستند هیچ گونه سوءاستفاده ای از 
بیت المال نمی کنند و حتی اموال قبل از قدرت 

را هم به افراد نیازمند واگذار می کنند.
یک روز در شورای مرکزی حزب جمهوری 
اسالمی بودیم که در آن زمان مقام معظم 
رهبری دبیرکل بودند. بحث مشکالت مالی 
حزب مطرح شد. آیت اهلل هاشمی خندید و 
گفت: »بخشکی شانس. آن زمانی که مبارز 
بودیم یا در زندان قرار داشتیم یا باید به دنبال 
پول می رفتیم و از این و آن کمک جمع آوری 
می کردیم. حاال هم که به حکومت رسیده ایم 
برای یک حزبی که به درد حکومت می خورد باز 
باید به دنبال پول جمع کردن از مردم باشیم«. 
بعد به شوخی بیان کرد: »این کشکول کی از 
روی دوش ما پایین گذاشته می شود«. معموالً 
وقتی انسان به قدرت می رسد سه چیز را مبنی 
بر برآوردن شهوات، مقام و پول دنبال می کند 
اما می بینیم که امام خمینی آن مختصر زمینی 
را که از ارث پدری داشتند، بخشیدند یا آقای 
هاشمی و برخی دیگر چنین رفتاری داشتند. 
در میان یاران امام در حزب مؤتلفه در طول 
این 54 سال یک نفر را سراغ ندارید اهل خالف 
مالی باشد و در این روزگاری که حقوق نجومی 
می گیرند و حق خود می دانند، می بینیم که 
مؤتلفه ای ها حقوق خود را در هر جا که زحمت 
می کشند، می گیرند و به همان اکتفا دارند و 

برخی هم هستند که مجانی کار می کنند.
  چه اتفاقی افتاد که مؤتلفه در زمان 
تخریب ها و توهین هایی که در چند سال 
پایانی عمر مرحوم نسبت به آیت اهلل 
هاشمی ابراز می شد، حمایتی از ایشان 

نکرد؟
ارتباط مؤتلفه به ویژه شخص بنده همیشه 
با آیت اهلل هاشمی حفظ بود و همواره با ایشان 
دیدارهای  در  داشتم.  صمیمانه  ارتباط 
مطالب  تنها  که  نبود  این گونه  صمیمانه 

خوشایند بگوییم، بلکه مانند دو برادر با هم 
مسائل را در میان می گذاشتیم و گاهی هم 
انتقادهای جدی داشتیم. رابطه مؤتلفه با ایشان 
همین گونه بود و گاهی مرحوم عسگراوالدی 
هم تذکرات بسیار جدی به ایشان می داد یا 
آقای حبیبی یک بار سخت مطالب را گفتند اما 
نه آقای هاشمی بدش می آمد و نه رابطه ما به هم 
می خورد و به همین دلیل بود که ما احترام آقای 

هاشمی را همواره داشتیم.
نسبت به دفاع از آقای هاشمی، نه به او بلکه 
نسبت به هر فرد دیگری، هنوز هم اگر کسی 
به گروه هایی که از نظر تفکری با آنها همراه 
نیستیم بخواهد تندی و جسارت داشته باشد 
از آن نمی گذریم. ما همه در یک کشور داریم 
با هم زندگی می کنیم. مردم هر جامعه دارای 
افکار مختلف هستند و اینکه خیال کنیم همه 
باید دارای یک سلیقه باشند امکان پذیر نیست. 
اگر فرضاً ممکن شود جامعه مردمی پدید 
نمی آید. اگر قبول داریم که انسان ها متفاوت 
آفریده شده ا ند، باید احترام به یکدیگر را حفظ 

و اختالفات با ادب و منطق مطرح شود.
متأسفانه گروه هایی هستند از اصالح طلبان 
که اگر نشریاتشان را مشاهده کنیم می بینیم 
که مواضع و نظریات آنها همراه توهین و اهانت 
است. با یکدیگر ستیز دارند و به دنبال متهم 
کردن و مچ گیری هستند. مؤتلفه اهل این 
کارها نیست. درست است که در برخی مواضع 
به ویژه در سال های اخیر با هم اختالف مواضع 
پیدا کرده بودیم ولی احترام همدیگر را حفظ 

می کردیم.
این روزها احمدی نژاد اظهاراتی را علیه 
قوه قضاییه مطرح کرد. مؤتلفه این مواضع 
آقای احمدی نژاد و رئیس دولت اصالحات و 
گروه های اصالح طلب و برخی افراطی ها را 
قبول ندارد ولی برخورد نمی کند. او فردی 
است که دارد حرف هایش را می زند و انقالب 
استوارتر از این است که از چنین حرف هایی 
آسیب ببیند. البته خوب نیست که انسان 
 این گونه حرف بزند و ما تذکر می دهیم اما دعوا 
نمی کنیم. اگر بخواهیم موضع مخالف داشته 
باشیم موضع متین و صحیح خواهیم داشت. به 
دنبال اعتدال انقالبی نه اعتدال لیبرالی هستیم 
و از افراط گری پرهیز داریم. همیشه رابطه مان 
با آیت اهلل هاشمی احترام آمیز بوده و هنگامی 
هم که ایشان از دنیا رفتند همین موضع را دنبال 
کردیم و از ایشان تجلیل کرده و بیانیه صادر 
کردیم و در مراسم تشییع و هفت ایشان شرکت 
کرده و به دیدار خانواد ه شان رفتیم. البته بعضی 
از افراد خانواده  مرحوم هاشمی نسبت به ما 
خیلی رفتار خوبی نداشتند و برخی هم رفتار 
احترام آمیز داشتند. به هر حال ما احترام همه 

را داریم و من بارها به فائزه هاشمی تذکر داده ام.
آیت اهلل هاشمی در سال های پایانی مواضع 
متفاوتی گرفت. البته در روزهای آخر عمرش 
نظریاتش با آن مواضع فرق داشت اما رابطه 
ما در طول عمر او با ایشان خوب بود و اینکه 
بخواهیم با نظریات گوناگون به دعوا برخیزیم 
اهل این گونه رفتار با گروه های سیاسی نیستیم 
و معتقدیم انسان می تواند مواضع خود را متین 
و عاقالنه بیان و مسائل را بیشتر با تفاهم و ادب 

حل کند.
  از چه زمانی اصولگرایان و مؤتلفه 
خواستگاه  که  هاشمی  آیت اهلل  با 
نظر  اختالف  به  داشت  اصولگرایی 

رسیدند و از یکدیگر فاصله گرفتند؟
ما فاصله نگرفتیم. معتقدیم کسانی که 
مبارزه می کنند سلیقه های گوناگون دارند. 
هیچ وقت با ایشان اختالفی در اصل نظام 
جمهوری اسالمی نداشتیم. زمانی است که با 
کسی در اصول انقالب اختالف پیدا می کنیم، با 
توجه به اینکه به ارزش های انقالب اسالمی باور 
داریم طبیعتاً با چنین افرادی اختالف اصولی 
خواهیم داشت. اما اگر اختالف اصولی نداشتیم 
اختالف در روش های گوناگون شکل  می گیرد 
و این نکته در بزرگان ما مانند شهید بهشتی و 
شهید باهنر و آیت اهلل موسوی اردبیلی هم 
وجود داشت. به طور مثال در مسائل قضایی، 
شهید بهشتی و آیت اهلل موسوی اردبیلی کاماًل 
با یکدیگر اختالف سلیقه داشتند. آیت اهلل 
بهشتی، مرحوم شهید الجوردی را کامالً تأیید 
می کرد و علت اینکه او دادستانی را پذیرفت و 
مسؤولیت زندان را به عهده گرفت نظر مرحوم 
شهید بهشتی بود. شهید رجایی هم قصد 
داشت الجوردی را به عنوان وزیر بازرگانی 
برگزیند ولی مرحوم آیت اهلل اردبیلی با شهید 
الجوردی اختالفات شدید داشت ولی این 
اختالفات در روش ها مانع همکاری آیت اهلل 

بهشتی با مرحوم آقای اردبیلی نشد.
آقای هاشمی زمانی نسبت به سازمان 
مجاهدین خلق خیلی عالقه مند شده بود. یکی 
از نقاط مثبت ایشان عاطفه و رفتار عاطفی اش 
بود اما گاهی این خصلت باعث می شد که از 
بعضی نکات مغفول بماند و در رابطه با سازمان 
مجاهدین تا مدتی که آنها دچار نفاق شده 
بودند و به تدریج داشتیم از آن جدا می شدیم 
ایشان هنوز آن عالقه را داشت تا اینکه با 
»بهرام آرام« دیدار کرد. آقای هاشمی در آنجا 
گفت رفتار شما تغییر کرده و نوشته هایتان 
التقاطی است اما بهرام آرام به جای توجه به 
تذکر آقای هاشمی، برای تهدید کتش را کنار 
زد و اسلحه اش را نشان داد. آیت اهلل هاشمی 
متوجه شد که آنها با او که این همه  با  سازمان 
مجاهدین همراهی و همکاری داشته،  رفتار 
زشت و خشونت آمیز و تهدیدی دارند و از 
مسیر صحیح مبارزه اسالمی خارج شده اند، 
لذا از آنها جدا شد. تا زمانی که آیت اهلل هاشمی 
از سازمان مجاهدین جدا نشد نتوانستیم بحث 
خود را مبنی بر روشن شدن افکار عمومی 
نسبت به منافقین برای مردم باز کنیم. البته 
آقای هاشمی برخی مواقع برخورد با سلیقه ها را 
داشت اما چون اصول را قبول داشت و از کسانی 
بود که در انقالب رنج های گوناگون کشیده بود 
و اصل والیت فقیه را کامالً باور داشت و نسبت به 
مقام معظم رهبری عشق می ورزید، هیچ وقت 
از خط والیت دور نشد و هم آقا احترام ایشان 
را حفظ می کردند و هم او هر وقت مقام معظم 
را حکم می دادند همان  رهبری مسأله ای 
را عمل می کرد. بارها در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مطرح کردند که این نظر والیت 

است و باید رعایت شود.
بنابراین در روابط ما با مرحوم هاشمی و 
سایر مبارزان همیشه احترام ها حفظ شده 

اما اختالف سلیقه و نظر هم داشته ایم. به طور 
مثال بنده به ایشان بارها گفتم که در شأنتان 
نیست که این حمالتی که به شما می شود را 
شخصاً پاسخ دهید. دیگران جواب خواهند 
داد اما برخی در آن طرف زرنگی می کردند و 
آقای هاشمی عصبانی می شد و در برخی موارد 
برخورد تند می کرد و طرف مقابل هم کار 

تخریبی انجام  می داد.
به  نسبت  تخریب ها  این  دلیل    

آیت اهلل هاشمی را چه می دانید؟
ما دو جریان در انقالب اسالمی هستیم. 
جریانی معتقد است که انقالب اسالمی را 
باید با مبانی بینش ارزشی و اسالمی پیش 
برد و جریان دیگر آن بینش است که جامعه را 
به راهی کشاند که درها را به روی ارزش های 
بیگانه از اسالم و بلکه ضد اسالم  می گشاید. 
مرحوم آیت اهلل شهید بهشتی در نامه اسفند 
59 به امام و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 
نامه بهمن 59 به امام، این دو جریان را شرح 
می دهند. آیت اهلل بهشتی می گوید جریان 
دیگر به اسالم و نظام عالقه مند است اما مشی 
لیبرالی دارد. به این علت است که امروزه بحث 
اصالح طلب و اصولگرا وجود دارد با اینکه هر دو 
جریان مسلمانند. اگر فرقی بین اصول اسالمی 
در این دو جریان نیست پس چرا اصالح طلب ها 
خود را اصالح طلب می دانند؟ می تواند بگویند 
که جریان اصولگرای اصالح طلب اسالمی 
هستم اما مشکل اینجاست که در این دو جریان 
یک جریانش آن تفکر خالص را ندارد. به نوشته 
دکتر بهشتی »بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و 

تعبد در برابر کتاب و سنت را ندارند«.
مهندس بازرگان یک فرد مسلمان و بسیار 
محترم بود اما طبعاً تفکر بازرگان در اداره کشور 
متفاوت بود. در رابطه با ارتباط با آمریکا و شاه و 
سلطنت حتی به پاریس رفت و نزد امام بیان 
کرد که شاه باید بماند و سلطنت کند و من 
نخست وزیر شوم و شما به قم رفته و مرجعیت 
داشته باشید. امام فرمود شاه باید برود و کارش 
تمام است و آمریکا هم هیچ غلطی نمی تواند 
بکند و باید انقالب به ثمر برسد. او قبول نکرد و 
خواست با امام مباحثه کند،  امام فرمود اعالمیه 
نفی سلطنت را بدهید تا مالقات دوم را با شما 
داشته باشم. بازرگان بیانیه نداد و امام هم به او 

دیدار نداد و بازرگان به ایران آمد.
پس دو جریان است؛ یک جریان امام و 
بینش و روش او  و دوم بینش بازرگان و روش 

و سیاست  های او و همدستانش. بهتر است 
بگوییم یک جریان، جریان مهندس بازرگان 
مسلمان نمازخوان و روزه گیر است. یک جریان 
دیگر بهشتی و الجوردی که مسلمان متعهد 
به فقه و اسالم در همه زمینه ها هستند ولی از 
نظر سیاسی دو جبهه هستند که از نظر روش و 

اصول با هم برخورد دارند.
در این دو جبهه که امروز به نام اصالح طلب 
و اصولگرا است، می بینید که هر کدام به صورت 
طیف، اضالع مختلفی دارند. به طور مثال در 
طیف اصولگرا در جامعه روحانیت مبارز یک 
تفکر حاکم است و در مجمع روحانیون مبارز 

یک تفکر دیگر  حاکم است.
اما در جمع اصولگرایان باز بین جامعه 
روحانیت و دوستانی که در تشکالت گوناگون 
هستند و جبهه متحد اصولگرایان را تشکیل 
و  مشی  در  فراوانی  تفاوت های  داده اند 
سلیقه وجود دارد. زمانی احمدی نژاد را جزو 
اصولگرایان به حساب می آوردند.  خوب او با 
مؤتلفه فاصله داشت و از مؤتلفه هیچ استفاده ای 
نکرد و ما هم هیچ نیازی نداریم که کسی از ما 
استفاده کند،  اما در عین حال او در کنار مؤتلفه 
و اصولگرایان ازجمله ایثارگران، رهپویان و 
پایداری به حساب می آمد در حالی که بین 
اینها  اختالف است اما در یک موضع سیاسی 
با هم یکی می شوند. در بین اصالح طلبان هم 
همین طور است. در بین اصالح طلبان عناصری 
هستند که دقیقاً در خط آمریکا کار می کنند و 
مجموعه هایی هستند که اصالح طلب اند و ضد 
آمریکا کار می کنند. عده ای از اصالح طلبان 
به آقای هاشمی وقتی منافع شان در تضاد بود 
گفتند عالیجناب سرخپوش، اما  بعد از یک 
مدت که منافع ایجاب کرد به سمت وی رفتند. 
خط و مشی هاشمی برخورد با آنها نبود. از این 
طرف هم اصولگرایان برخی مواضع هاشمی را 
مطابق با مبانی ارزشی اصولگرایی می دانستند 
و برخی را هم با اصول و ارزش ها منطبق 
نمی دانستند. مؤتلفه با وجود اختالف سلیقه با 
ایشان، ارتباط و احترام وی را داشت، بنابراین 
افراط و تفریط ها در هر دو جناح مشاهده 

می شود.
مجموعه  است.  بازنگری  دوران  اکنون 
اصولگرایان نسبت به احمدی نژاد و برخی 
دیگر در حال بازنگری هستند و مشکلی هم 
نیست چرا که دیروز تشخیص می دادند در 
خط اصول است و امروز او را قبول ندارند. فکر 
می کنم اصالح طلبان هم باید بازنگری جدی 
در خود داشته باشند و حسابشان را روشن 
کنند. اصالح طلبان ادعا می کنند که ما روحانی 
را سرکار آوردیم،  اما  این قدر قدرت نداشتند 
چرا که اگر قدرت داشتند نامزد خود را سر کار 
می آوردند. امروز به جای اینکه با دولت وقت 
که این همه به آنها امتیاز داده و با آنها همراهی 
کرد، هماهنگ باشند، با او دعوا می کنند و این 
پای همه اصالح  طلبان تمام می شود. اکنون 
عده ای می گویند از معرفی روحانی و حمایت 
از او پشیمانیم و عده ای دیگر از اصالح طلبان 
می گویند پشیمان نیستیم  اما انتقاد جدی 
داریم،  بنابراین همه نیازمند بازنگری جدی 
هستیم ضمن اینکه جامعه از این دعواها 

رضایت ندارد.
 چه رویکردی نسبت به افرادی که 
آیت اهلل هاشمی را تخریب می کردند، 
داشتید؟ پیش آمد که به آنها تذکر داده 

یا برخورد کنید؟
حتماً. در درون مؤتلفه، آزادی عقیده برقرار 
است و مستبد نیستیم.  در زمان احمدی نژاد 
مخالف  صددرصد  که  داشتیم  افرادی 
احمدی نژاد بودند و افرادی که کامالً موافق 
او بودند اما هر دو تابع والیت امر بودند و وقتی 
که احساس شد احمدی نژاد از مسیر خود دارد 

اين روزها احمدی نژاد 
اظهاراتی را علیه قوه قضايیه 

مطرح كرد. مؤتلفه اين 
مواضع آقای احمدی نژاد 

و رئیس دولت اصالحات 
و گروه های اصالح طلب 

و برخی افراطی ها را 
قبول ندارد ولی برخورد 
نمی كند. او فردی است 
كه دارد حرف هايش را 

می زند و انقالب استوارتر 
از اين است كه از چنین 
حرف هايی آسیب ببیند

،،،،
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خارج می شود از وی فاصله گرفتند. افرادی که 
مخالف بودند آن روزی که مقرر شد، در دور دوم 
به تکلیف الهی خود عمل کرده و از احمدی نژاد 
حمایت کردیم. با اینکه او را قبول نداشتیم و 
معتقد بودیم که فرد دیگری باید مسؤولیت 
را به دست گیرد، این حمایت به این دلیل بود 
که اگر با او همراهی نمی کردیم فردی سر کار 
می آمد که باب میل آمریکا بود، به همین علت 
از احمدی نژاد حمایت کردیم. این حمایت برای 
انجام تکلیف شرعی بود نه برای احمدی نژاد و 
دیگران. مبنا در حزب مؤتلفه، منفعت حزبی و 
گروهی نیست بلکه مبنا این است که آن عملی 
که داریم و موضعی که اعالم می کنیم مورد 

رضایت خداوند باشد.
در مورد آقای هاشمی هم موافق و مخالف 
داشتیم اما تخریب را جایز نمی دانستیم و اگر 

کسی تخریب می کرد به او تذکر می دادیم.
از  حمایت  اینکه  به  توجه  با   
احمدی نژاد را تکلیف شرعی بیان کردید، 
فکر نمی کنید این مصلحت اندیشی ها 
و حمایت های بی دریغ از او سبب شد که 
دوقطبی سازی در جامعه شروع و اکنون 

به بست نشینی برسد؟
این نوع مواضع که ادامه سیاه و سفید 
نمی پسندم،  را  است  کردن  دعوا  و  کردن 
بنابراین نسبت به این نوع سؤال واکنشی 
نشان نمی دهم. خوب او فردی فعال و سیاسی 
است که در حال حاضر نظریاتش را علنی بیان 
می کند و در نهایت آزادی هم می گوید. مردم 
باید قضاوت کنند چون نظام ما مردم ساالری 
است. امام امت به بنی صدر هم نگفت که نامزد 
نشود. بنی صدر آمد و آنچه  می خواست گفت 
و مردم تصور کردند او فردی شایسته و انقالبی 
است ولی به تدریج او را شناختند تا روزی 
که مردم متوجه شدند آن کسی که تصور 
می کردند نیست و پینوشه ای آمریکایی است و 

شعار دادند پینوشه، ایران شیلی نمیشه و نشد.
یکی  است؛  نوع  دو  مصلحت 
که  عافیت طلبانه  مصلحت اندیشی 
محافظه کاری را به دنبال دارد و نوع دیگر 
مصلحت انقالبی که صحیح است و بستگی به 
آن دارد که هر کس تشخیص وظیفه بدهد، 
فریاد زده یا سکوت کند. یک روز وظیفه است 
که قطعنامه را بپذیریم و زمانی وظیفه داریم 
که پذیرای مذاکره باشیم. اکنون که سردار 
سلیمانی، نامه رئیس جمهور آمریکا را نخوانده 
پس می فرستد یک ارزش است. بنابراین هر 
کدام بنا به مبانی و شرایط قابل تفسیر است و 

نمی توان حکم یک طرفه برای این مسائل داد.
 برخی می گویند آیت اهلل هاشمی 

فرمانده جنگ نبود. نظر شما چیست؟
قرار نیست هر کسی هر چیزی را می گوید 
در  هاشمی  آیت اهلل  اینکه  دهیم.  پاسخ 
مسؤولیت جنگ نقش ویژه ای داشتند قابل 
انکار نیست، چرا که هم صاحب اختیار و هم 
فعال بود و انصافاً در جبهه و جنگ، حق بزرگی 
داشت و از سوی امام خمینی)ره( اختیاراتی در 

جنگ داشت.
 نظر شما در رابطه با ردصالحیت 

آیت اهلل هاشمی در سال 92 چیست؟
نگهبان  شورای  سوی  از  ردصالحیت 
یک زمانی ردصالحیت جسمی و یک زمانی 
سیاسی است. تا آنجایی که می دانم شورای 
نگهبان دلیلش این بود که آقای هاشمی در این 
موقعیت از لحاظ جسمی تکاپوی الزم برای 
فعالیت ندارد و ایشان شخصیتی است که باید 
حفظ شود چرا که اگر رئیس جمهور شود با تمام 
قوا کار می کند. زمانی که رئیس جمهور بود 
فعالیت باالیی داشت به گونه ای که همکارانش 

را خسته می کرد.
آیت اهلل  نقش  از  شما  ارزیابی    

هاشمی در انتخابات 92 و 94 چیست؟
ایشان هم مانند بقیه انجام وظیفه می کرد.

  دلیل محبوبیت آقای هاشمی در 
دوران حیات و طی سال های اخیر را در 

چه می دانید؟
است.  مبانی  و  اصول  دارای  محبوبیت 
محبوبیت آیت اهلل هاشمی به دلیل خدمات، 
مردم  و  است  فعالیت هایش  و  صداقت 
خدمت گذاران و عالقه مندان به خود را قبول 
دارند و حتی ممکن است بعضی مواضع انتقاد 
داشته باشند و رضایت کامل در جهاتی را 
نداشته باشند اما احترام و محبت آنها برقرار 

باشد.
 مهم ترین ویژگی آیت اهلل هاشمی را 

چه می دانید؟
فردی انقالبی، سالم و پاک، در خط والیت 
و امامت و عاشق امام و مقام معظم رهبری و 
مردم و کشورش بود. بارها مشاهده کردم از 
اینکه یک مزرعه کوچک در جایی راه بیافتد 
بسیار خوشحال می شد که به تولید کشور 
کمک شده است. آدمی که عالقه  و صمیمیت 
و محبتش در راستای خدمات او به انقالب و 
ارزش های الهی و انسانی شکل گرفته بود و 
محبوبیتش هم به دلیل همان خدمات بود. 
آنهایی که نسبت به ایشان اعتراض داشتند بر 
اثر این ذهنیت بود که فکر می کردند ایشان از 

بعضی از این موارد فاصله گرفته است.
 خط قرمز آیت اهلل هاشمی چه بود؟

اصل والیت فقیه
  خبر فوت ایشان را چگونه دریافت 

کردید؟
در دفتر حزب مؤتلفه بودم که به من خبر 
دادند و بالفاصله پیگیری کردم که ببینم از 
مسأله  اول  برمی آید.  کمکی  دستمان چه 
سکته ایشان مطرح شد و بعد که ایشان را 
به بیمارستان بردند، گفتند فوت کردند که 
با توجه به صمیمت 50 ساله ای که با هم 
داشتیم به طور طبیعی متأسف شدم و همان 
جا تشکیل جلسه دادیم و از مسؤوالن مؤتلفه 
و کادر رهبری حزب نظرخواهی کردیم که 
در این شرایط وظیفه ما چیست و چگونه باید 
عمل کنیم که هم کسانی که قبالً از ایشان 
چه  و  موافق  چه  می کردند،  سوءاستفاده 
مخالف، سوءاستفاده نکنند. برخی قصدشان 
آقای هاشمی نبود بلکه مقصود منافع خودشان 
بود. نمونه این رفتارها را بعد از شهادت شهید 
بهشتی دیدیم و هنوز برخی افراد برای شهید 
بهشتی مراسم بزرگداشت برگزار می کنند اما 
قصدشان ترویج افکار آقای بهشتی نیست بلکه 
به دنبال مصادره بهشتی برای خود هستند. آن 
شب در مؤتلفه بحث کردیم و بیانیه مقام معظم 
رهبری و نظراتشان را شنیدیم و بعد هم بیانیه 
حزب را صادر کردیم و صبح اول وقت به برنامه 
تلویزیونی برای مصاحبه رفتم و بعد از آن هم 
در آن حدی که وظیفه ام ایجاب می کرد، رفتار 

کردم.
معتقدم آقای هاشمی باید از ابعاد مختلف 
مورد بررسی قرار گیرد. زندگی کسانی که 
در انقالب بوده اند درس عبرت است و کسانی 
که دچار تفکرات التقاطی نیستند می توانند 
شخصیت ایشان را مورد بررسی و الگو برای 

جوانان قرار دهند.
حیات  زمان  در  هاشمی  آیت اهلل   
برگزاری  پیشنهاد  مرتبه  چندین 
جلسات جامعه روحانیت مبارز را مطرح 
کردند. چرا از این مسأله استقبال نشد و 
اصولگرایان از ظرفیت های درون خود 
مانند ایشان و آقای ناطق نوری استفاده 

نکردند؟
در حد خود از ظرفیت ها استفاده شده 
است. آقای هاشمی، رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان بودند. 
از این اختالف سلیقه ها در میدان سیاست 
فراوان است و این گونه نیست که اگر یک نفر 
در موقعیتی قرار گرفت همیشه در آن باقی 
می ماند. آیت اهلل شهید بهشتی نفر دوم انقالب 
اسالمی ایران بود اما بعد تا حد شهید مظلوم هم 
رسید. فضاها، سیاست ها، منافع و برخوردها 
همیشه وجود دارد. حمالت به آیت اهلل هاشمی 
در مقطعی سرعت گرفت که به او عالیجناب 
سرخپوش می گفتند و حتی در مجلس با ایشان 
اگر  می دانستند  اصالح طلبان  شد.  مقابله 
ایشان به مجلس بیاید رئیس می شود و کاری 
کردند که او به مجلس نیاید و رئیس مجلس 

ششم نشود.
  بحث مجلس به رقابت بین جناح ها 

برمی گردد...
این چه رقابتی است؟ اصالح طلبان نسبت 
به رفتاری که با آیت اهلل هاشمی کردند جواب 
ندارند و باید عذرخواهی می کردند و از ایشان 

عفو می طلبیدند.
  بعد از انتخابات سال 88 هم از سوی 
اصولگرایان شاهد حمله هایی به آیت اهلل 
هاشمی بودیم که حتی به عنوان خواص 
بی بصیرت ایشان را مورد خطاب قرار 

 دادند...
این نوع رفتار تند از طرف یک عده از 
اصولگرایان است. از سوی ماها نبوده است 
که بخواهیم از آن دفاع کنیم. در جامعه از این 

مباحث وجود دارد.
  فکر نمی کنید این سکوت های بیش 
از حد، باعث میدان دادن به تندروها شده 

باشد؟
نمی توانیم با توجه به شرایط موجود با این و 
آن دعوا کنیم.  دعواهای سیاسی مضر هستند. 
دولت و مجلس دارند کار خود را می کنند و قوه 
قضاییه هم مسیر خود را می رود و رهبری 
هم دارند، رهبری می کنند و هر کس جرم و 
خالفی کنند با او برخورد می شود. الحمداهلل 
قوه قضاییه مستقل عمل کرده است و از 
معاون رئیس جمهور تا برادر رئیس جمهور 
را دستگیر کرده و فرقی بین کسی نیست 
و ابایی از کسی ندارد. اما دعواهای سیاسی 
به ما آسیب های زیادی زده که بیش از همه 
اصالح طلبان مقصر هستند. علتش هم این 

است که همیشه خواستند با دیگران برخورد 
داشته باشند و خود را برتر بدانند و دیگران را 

کنار بزنند.
برای  تقصیری  هیچ  یعنی   

اصولگرایان قائل نیستید؟
عرض کردم بیش از همه اصالح طلبان 
مقصرند نه اینکه تندروهای اصولگرا تقصیری 
نداشته باشند. به طور مثال اگر مردم به فردی 
رأی دادند و رئیس جمهور شد ممکن است 
مورد سلیقه من نوعی نباشد ولی نباید با دولت 
در ستیز باشیم و هر کار مثبتی هم که کرد، 
نادیده بگیریم. به طور مثال در زلزله کرمانشاه 
48 ساعت بعد از یک زلزله 7/3 ریشتری 
یک نفر زیر آوار باقی نمانده بود. از همان شب 
همه سران حضور یافتند اما باز هم شاهد 
منفی بافی های بسیاری هستیم که این از نظر 
من بسیار زشت است. آقایی به عنوان معاون 
رئیس جمهور به این منطقه رفته و حال با 
کفش روی فرش رفته است. چرا به جای تذکر 
این را یک بهانه برای حمله تبدیل کرده اند. 
دولت را می توانیم نقد منصفانه کنیم و تخریب 
و نادیده گرفتن خدمات دولتی که باب میل ما 

نبوده، صحیح نیست.
 نظر شما درمورد اینکه می گویند 
آقای روحانی گردش به راست داشته، 

چیست؟
بر فرض هم که روحانی چنین رویکردی 
داشته باشد. روحانی هیچ وقت اصالح طلب 
نبوده، نیست و به احتمال قوی نخواهد بود و 
اصالً روحیه اش این طور نیست. او یک انسان 
است و می تواند مواضع خود را داشته باشد. 
نمی شود که وقتی فردی رئیس جمهور شد 
بگوییم باید باب میل ما باشد. ما با این رفتارها 
مخالفیم. اگر هم مؤتلفه اسالمی با آقای روحانی 
در خیلی از موارد اختالف نظر استراتژیک و 
باید  محترمانه  بسیار  دارد  سیاست گذاری 
بگوید و تالش کند به توافق برسد و در آنجا که 
به آن توافق نرسید، به ملت موضع خود را بیان 

کند.
در  اصولگرایان  است  ممکن  آیا   
آینده به رویکرد ائتالفی با اعتدالگرایان 

روی بیاورند؟
اصالح طلبان  در  بازنگری  که  معتقدم 
است.  جامعه  امروز  ضرورت  اصولگرایان  و 
اصالح طلبان باید تکلیفشان را با نظام و مواضعی 
که در شبکه های مجازی دارند روشن کنند تا 
ملت آنها را بپذیرند. ملت نه اصالح طلب است 
و نه اصولگرا بلکه به دنبال ارزش های انقالبی 
نظام جمهوری اسالمی و والیی هستند. بحث 
اعتدال با وضعیت دولت از نظر من این مفهوم را 
دارد که من نه اصولگرا و نه اصالح طلب هستم 
ولی این رویکرد هیچ گاه جوابگو نیست. اگر این 

مسائل حل شد می توان سخن از ائتالف گفت.
 نظر شما در مورد بحث نواصولگرایی 

چیست؟
این نظرات را از روی نیاز جامعه به یک 
بازنگری و تحول همه جانبه می بینم. این 39 
سالی که از انقالب اسالمی گذشت کشور را از 
شرایط فقر و فالکت و ذلت دوران شاه به این 
اقتدار رساند که در صحنه و بین کشورهای 
منطقه مؤثر است ولی مشکالتی هم دارد. 
حال ایرانی که به این قدرت و اقتدار رسیده، 
مشکالت داخلی را می خواهد در اختالف و 
دعوا دیده یا در تفاهم حل کند؟ ساختار اداری، 
قضایی و دستگا ه  های دیگر باید تغییر کند. 
این ساختار تاکنون خوب بوده ولی برای حال 
و آینده نیاز به بازنگری دارد. می دانیم تنها قوه 
قضاییه ایران است که تابع دولت نیست. در 
دنیا همه روسای قوه قضاییه وزیر دادگستری 
هستند و زیر نظر مجموعه دولت )قوه مجریه( 
هستند. فقط در ایران این قوه به برکت اصل 

والیت فقیه مستقل است،  چرا که ریاست قوه 
قضاییه را مقام معظم رهبری تعیین می کند 
و در سیاست های سه قوه،  روابط و ارتباطات 
و همه کارهای اساسی باید بازنگری و تحول 

متناسب با 40 سالگی نظام پدید آید.
مسأله  در  هاشمی  آیت اهلل  دولت  با 
سازندگی بعد از جنگ تفاهم داشتیم اما در 
سیاست تعدیل، بسیاری مواقع نقد داشتیم 
اما ایشان از همه نیروها استفاده کرد. در صورتی 
که آقای خاتمی هیچ استفاده ای از طیف مقابل 
نداشت. با توجه به  اینکه رابطه دوستانه با 
یکدیگر داشتیم بعد از انتخابات 76 نزد او رفتیم 
و آنجا به ما گفت افراد را به من معرفی کنید. من 
خندیدم و گفتم شما یک نفر را از ما بر سر کار 
نمی گذارید. اگر هم معرفی کنیم دارودسته  
شما نمی گذارند. اما تأکید داشت شما افراد 
را معرفی کنید. یک نامه نوشتیم مبنی بر 
اینکه بنا به خواست ریاست جمهوری با توجه 
به مذاکرات انجام شده این آقایان برای هر 
مسؤولیتی که بخواهید عناصر قوی و مسلطی 
هستند که پنج نفر را »مهندس میرسلیم، 
خاموشی، بادامچیان، آل اسحاق و...« معرفی 
کردیم که نه تنها از هیچ کدام استفاده نکرد 

بلکه از مسؤولیتی که داشتند، برداشته شدند.
نشست  در  میرسلیم  آقای  اما    
خبری در ایام انتخابات بیان کردند که 
آقای خاتمی از ایشان دعوت به همکاری 
در وزارت ارشاد داشتند که او به خاطر 

اختالف در مواضع قبول نکرد؟
نمی دانم که آقای میرسلیم تعارف کرده 
یا نه، اما خاتمی از هیچ کدام از آنهایی که ما 
معرفی کردیم در دولت اصالحات استفاده 
نکرد. در دوره های بعد هم همین گونه است. 
فعالً رسم است یک گروه و هر کسی که مسؤول 
می شود اتوبوسی می  آید و اتوبوسی می رود. 
واقعاً تا کی می خواهیم از همه نیروها استفاده 
نکنیم؟ باالخره نیرویی که در هر دولت یا 
در جاهای دیگری کار کرده، به شایستگی و 
کارش نگاه کنیم نه اینکه بگوییم چون فردی 
است  اصولگرایی  یا  اصالح طلبی  خط  در 
نمی توان از او استفاده کرد. این رویکرد درست 
نیست و نکته مهمی است و جامعه خواستار 

تغییر این مسأله است.
عالقه مند هستم هر کس آنچه را که از آقای 
هاشمی می داند بگوید. سعی کنیم هاشمی 
را مصادره نکنیم. اینکه مجموعه ای بکوشد از 
آیت اهلل هاشمی چهره ای غیر از آنچه واقعیت 
آقای هاشمی بود نشان دهد از هر طیفی که 
می خواهد باشد، کار صحیحی نکرده است. 
باید در عین حال که به حقیقت و واقعیت احترام 
می گذاریم نظرات خود را هم بگوییم اما اینکه 
بخواهیم هاشمی را فردی اصالح طلب نشان 
دهیم، نمی شود زیرا واقعیت ندارد یا او را تبدیل 

به یک اصولگرای ناب هم بکنیم، نمی شود.
آقای هاشمی، همان آقای هاشمی است و 
باید او را از روی واقعیت به مردم معرفی کرده و از 
زندگی ایشان تجربه بیاموزیم و نکات مثبت آن 
را به نسل جوان بگوییم تا احترام همه کسانی 
که در انقالب خدمت کردند، حفظ شود و با 
حفظ احترام از تجربیات آنها استفاده شود تا 
مسیر انقالب ادامه یابد تا همه بتوانند نظر خود 
را بیان کنند و همه با هم آنچه به مصلحت کشور 

هست، انجام دهند.
 مسؤوالن کشور بهتر است کدام 
از ویژگی های آیت اهلل هاشمی را  یك 

الگوی خود قرار دهند؟
جدیت، صمیمیت، پرکاری، پاکی، چیزی 
برای خود نخواستن، در درون مردم رفتن و به 
ارزش ها توجه داشتن، اطاعت از خط والیت 
و اعتماد ویژه داشتن می تواند الگوی رفتاری 

مسؤوالن قرار گیرد.

تا آنجايی كه می دانم 
شورای نگهبان دلیلش 

اين بود كه آقای هاشمی 
در اين موقعیت از لحاظ 

جسمی تکاپوی الزم برای 
فعالیت ندارد و ايشان 

شخصیتی است كه بايد 
حفظ شود چرا كه اگر 

رئیس جمهور شود با تمام 
قوا كار می كند. زمانی كه 
رئیس جمهور بود فعالیت 
بااليی داشت به گونه ای 

كه همکارانش را خسته 
می كرد

،،
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  از نظر شما مرحوم آیت اهلل هاشمی 
دارای چه ابعاد شخصیتی بودند؟

در گذشته اگر کسی با همه علوم آشنایی 
داشت به او بحرالعلوم می گفتند. آیت اهلل هاشمی 
اطالعات خوبی درباره همه چیز داشت و مثل 
فالسفه قدیم بود که از همه علوم سر درمی آوردند.

در واقع می توان گفت نوعی خودسازی از کودکی 
در ایشان شکل گرفته که باعث شده چنین 

شخصیتی متفاوت از دیگران پیدا کنند.
یک  سیاسی  علوم  در  هاشمی  آیت اهلل 
صاحب نظر بود و اندیشه ها و  راهنمایی های ایشان 
مورد توجه بسیاری از افراد قرار می گرفت.  به 
خاطر دارم رئیس جمهور یکی از کشورهای 
همسایه میهمان ایشان بود. او به گونه ای از عقل 
و تدبیر آقای هاشمی حرف می زد که انگار در دنیا 
او نمونه بود و مانندی نداشت یا آقای بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه از پدرش، حافظ اسد نقل 
می کرد که به وی گفته بود هرگاه مشکلی پیدا 
کردی از راهنمایی های آقای هاشمی استفاده 
کند. بعضی از شخصیت های مذهبی از سایر 
ادیان و مذاهب درباره مسائل مختلف با ایشان 
آیت اهلل  آنان  یعنی  این  می کردند.  مشورت 

هاشمی را درک و باور داشتند.
آشنا  هاشمی  آیت اهلل  با  چگونه    

شدید؟
آشنایی من با آن مرحوم به شورای انقالب 
بخش  مسؤولیت  شورا  این  در  بازمی گردد. 
کارخانه ها و کارگری شورای انقالب را برعهده 
داشتم. آیت اهلل هاشمی عضو شورای انقالب 
بودند، لذا ارتباط از آنجا شروع شد و ادامه پیدا 

کرد.
  این نزدیکی تا چه حدی بود؟

می توانم بگویم در جلساتی که بسیاری از 
آنها را می توان محرمانه یا سری نامید، من حضور 

داشتم.
یا  با روسا   تعامل آیت اهلل هاشمی 

نمایندگان کشورهای دیگر چگونه بود؟
ارتباط خوبی وجود داشت، اما نکته مهم، 
دانش و فرهیختگی بود که به آیت اهلل هاشمی 
نسبت می دادند. زمانی که اظهارنظرهای آنها را 
می شنیدم از خود سؤال می کردم که چگونه این 
حد از آشنایی را با ایشان دارند، آن هم کسانی که 

خارج از ایران بودند!
 مهم ترین موضوعی که بخواهید از 

این دیدار ها بیان کنید، چیست؟
خیلی صریح، ساده و مستقیم مطلب خود 
را به مخاطب می رساندند. گفت و گو هایی که با 
نهضت های آزادی بخش داشتند با گفتگوهایی 
که با مسؤولین کشورهایی که درگیری داخلی 
داشتند، متفاوت بود و این نوع گفت وگو از 

شخصیت منحصر به فرد ایشان ناشی می شد.
یکی از ویژگی آیت اهلل هاشمی این است که 
نمی توان شخصی را با ایشان مقایسه و تشبیه 
کرد. بعضی اوقات شاید بتوان برخی از افراد را 
با شخص دیگری مقایسه کرد اما هیچ کس را 

نمی توان با آقای هاشمی مقایسه کرد. باور مردم 
به آیت اهلل هاشمی به گونه ای بود که در سن 
80 سالگی گروه های مختلفی می خواستند که 

ایشان دوباره مدیریت جامعه را به دست بگیرد.
  رفتار ایشان در هیأت دولت با وزرا 

چگونه بود؟
باوری  به  اگر  آیت اهلل هاشمی در مسائل 
می رسیدند، استوار می ایستادند مگر زمانی که 
شما استدالل درست می آوردید که ان موقع قانع 
می شد.به هیچ وجه دگم نبودندودرجست وجوی 
تحوالت درهمه زمینه هامی کوشیدند. می گفتند 
کردیدازدیدگاه  کنیم،اگرمراقانع  بحث  باهم 
خودم دست برمی دارم واصراری بر این نداشت 
که نظر خود به دیگران تحمیل کند و این خود 
دارای ارزش بسیاراست.یادم هست یک بار درباره 
مسائل اشتغال و روش هایی که در هند و فرانسه 
برای ایجاد شغل وجود داشت، بحث می کردیم 
که ایشان با پیش کشیدن بحث گردش اقتصادی 
و سرعت تولید کاال و خدمات با پیشنهادم موافقت 
نمی کردند و می گفتند با افزایش سرعت می توان 
اشتغال بیشتری ایجاد کرد. آن روز من مخالفت 
کردم اما بعد ها به این نتیجه رسیدم که درست 
می گویند و بعد ها بسیاری از کار شناسان به این 

نتیجه رسیدند که ایشان درست می گفتند.
آیت اهلل هاشمی اعتقاد داشت اگر ما تولید 
پویایی  اشتغال  قطعاً  باشیم  داشته  رقابتی 
خواهیم یافت و اگر تولید ناخالص داخلی جدا 
از نفت بتواند یک حرکت جدی در کشور شکل 

دهد، اشتغال مورد نیاز را به دست خواهیم آورد.
  پیش می آمد که در جمع وزیران 

عصبانی شوند؟
عصبانیت را در بسیاری از افراد مشاهده 
کرده ام اما آقای هاشمی پخته تر از این حرف ها 
بود که بخواهد عصبی رفتار کند و اگر هم می شد 
آن را بروز نمی داد. در حقیقت شاید در طول 
هشت سال دولت ایشان، من فقط دو یا سه 
بار دیدم که ناراحتی تند پیدا کرده اند که در   
همان حالت هم کنترل خود و اوضاع را در دست 

داشتند.
 خاطره ای هست که بخواهید در این 

زمینه عنوان کنید؟
به خاطر دارم در مباحث مربوط به دولت 
ایشان نکاتی را می گفتند یا بحث هایی را انجام 
می دادند که چندجانبه بود. مثالً وقتی تصمیم 
گرفتند به »اصالح ساختار اقتصادی« دست 
بزنند همزمان به نیروی انسانی و تحوالت آینده 
هم فکر می کردند. این طور نبود که تک بعدی 
به موضوعات نگاه کنند و همیشه قصدشان این 
بود که نتیجه کار به نفع مردم باشد. البته پیش 
می آمد اشخاصی که با ایشان همکاری می کردند 
گاهی ناخواسته از کار و وظیفه خود غفلت کنند 
که این باعث ناراحتی ایشان می شد.یکی از 
خصوصیات عالی آقای رفسنجانی که کمتر در 
کسی دیدم این بود که در جلسات، نظر خود را 
در آخر بیان می کردند، یعنی می گذاشتند تا 

همه بحث کنند، نظرات خود را بگویند و بعد 
ایشان اظهارنظر می کردند. به رأی گیری بسیار 
رأی گیری  هاشمی  آقای  می دادند.  اهمیت 
افراد در تصمیم گیری  تا همه  انجام می داد 
سهیم باشند.آن چیزی که من در ایشان دیدم 
مدیریتی مبتنی بر خرد و فکر جمعی بود.

آیت اهلل هاشمی زمانی که تصمیمی می گرفت 
سعی می کرد که به هیچ کدام از بخش ها آسیب 
نرسد و این خیلی ارزشمند است.کمتر کسی 
پیدا می شود که این گونه فکر کند. معموالً افراد 
وقتی تصمیم می گیرندو کاری را انجام می دهند 
یک طرف را درست می کنند و به طرف دیگر 
آسیب می رسانند.آیت اهلل هاشمی به باور افراد 
اهمیت می داد.  مثالً مشاهده می کنید مدیران 
مختلف کشور در دوره ایشان احساس قدرت و 
توانایی برای خدمت می کردند، یعنی احساس 
کنند  تالش  و  کار  بخواهند  اگر  می کردند 
اختیارش را دارند، پس تالش می کردند.یک 
نوع دیالتیک دائمی در وجود ایشان مشاهده 
می شد. همیشه در حال یک جدل منطقی و 
علمی در مورد پدیده ها و افراد اطراف خود بودند 
که نتیجه اش سازندگی جامعه می شد. شما 
هنگامی که درباره اعداد و ارقام و موضوعات علمی 
با ایشان وارد گفت وگو می شدید به هنگام بیان 
نظراتشان مشاهده می کردید در تک تک کلمات 

ایشان سازندگی وجود دارد.
  رابطه شما به عنوان وزیر با ایشان به 

عنوان رئیس جمهور چگونه بود؟
در مقطعی که با یکدیگر کار می کردیم یک 
اعتماد کامل بین ما وجود داشت. اگر جایی 
اشتباهی صورت می گرفت این اعتماد به حل 
مسائل کمک می کرد. هنگامی که مسائل و 
مشکالت جامعه را به ایشان منتقل می کردیم 
به طور کامل باور می کردند و برای حل آنان 
دستور می دادند. مهم ترین قوانین و مقررات و 
تصمیمات جامعه کارگری، چه قبل از انقالب و 
چه بعد از انقالب در دولت آیت اهلل هاشمی گرفته 

شده است.
  رابطه آیت اهلل با جنبش های کارگری 
چگونه بود و چقدر با این جریانات موافق 

بودند؟
جنبش های کارگری چیزی نیست که کسی 
بخواهد با آن موافق باشد یا مخالف. این جنبش ها 

مانند گذشت زمان و امنیت وجود دارند.   همان 
گونه که کسی نمی تواند مانع گذشت زمان شود 
جلوی جنبش های کارگری هم نمی توان ایستاد 
اما آن چیزی که در این میان مهم است درک 
عمیق ایشان از مشکالت و معضالت کارگری بود.

آقای هاشمی زمانی که برنامه سازندگی را 
تدوین کردند   همان زمان 200میلیون دالر 
برای بن کارگری در اختیار ما قرار دادند که ما 
مواد غذایی ارزان در اختیار کارگران قرار دهیم. 
در   همان مقطع واگذاری یک سوم از سهام صنایع 
به خود کارگران مطرح شد یا مثالً خانه های 
بهداشت کارگری احداث شد. ایشان معتقد 
بودند کارگران باید مهارت به دست بیاورند و 
صاحب هنر شوند.اکثر دستاوردهایی که جامعه 
کارگری دارد مربوط به دوران آیت اهلل هاشمی 
است. تنها دوره ای که آنان توانستند مزد حقیقی 
خود را دریافت کنند زمان دولت سازندگی بود. 
آیت اهلل هاشمی در سایه سازندگی نرخ بیکاری 
را از 15/9درصد به 9درصد رسانیدند و این 
نکته مهمی است که در آن زمان بیکاری کاهش 
و اشتغال افزایش یافت، به همین دلیل است که به 

دولت ایشان دولت سازندگی می گویند.
پس ازدوران دفاع مقدس که کشور در تحریم 
به سر می برد، آقای هاشمی مسؤولیت اداره 
امور را به عهده گرفتند و بسیار دقیق و خوب 
عمل کردند. اگر ما با   همان ریتم جلو می رفتیم 
و درآمدهای سال های بعد را با   همان مدیریت 
انجام می دادیم قطعاً امروز در کشور مشکل 

کمتری وجود داشت.
  موردی وجود داشت که بین شما و 

آقای هاشمی اختالفی به وجود بیاید؟
بله، پیش می آمد. باالخره اختالف بین همه 
انسان ها وجود دارد. بین دو برادر یا پدر و فرزند هم 
اختالف سلیقه و تفاوت نظر وجود دارد. در بحث 
کارهای اجرایی اختالف نظراتی به وجود می آید. 

مثالً در بحث اشتغال باهم اختالف نظر داشتیم.
  چرا آیت اهلل هاشمی همیشه مورد 

هجمه قرار می گرفتند؟
در جامعه ما مشکلی داریم به اسم عدم 
گفت وگو که این به همه سطوح نظام تعمیم 
پیدا می کند. از درون خانواده شروع می شود 
تا به باال ترین ارکان نظام می رسد. ما هنوز 
یاد نگرفته ایم که گفت وگو کنیم و چون یاد 

نگرفته ایم نظرات دیگران را بشنویم، تصورات 
خود را جایگزین عقاید دیگران می کنیم و بعد 
مخالفت هایی را انجام می دهیم. بعید می دانم 
انسان ها تا این حد با یکدیگر زاویه داشته باشند. 
عمده چیزی که باعث می شود نسبت به همدیگر 
بدبینی پیدا کنیم و هجمه شکل بگیرد، همین 
عدم برداشت صحیح از خواست ها و نظرات 
طرف مقابل است.غالباً ما برداشت خود را از 
طرف مقابل براساس نظرات خودمان شکل 
می دهیم و اجازه بیان فکر و نظر به فرد دیگری 
نمی دهیم و هنگامی که او نظراتش را می گوید 
و ما آنها را نمی پسندیم، وارد گفت وگو برای حل 
و فصل مسائل نمی شویم بلکه دست به تخریب 
می زنیم. شما مشاهده می کنید در عالی ترین 
سطوح تا پایین ترین مراتب، آدم ها با یکدیگر 
اخیر  انتخابات  همین  ندارند.در  دیالکتیک 
مشاهده کردید چه بحث های نامناسبی در 
گروه های سیاسی شکل گرفت و چگونه افراد 
در بردن آبروی یکدیگر تالش می کردند. این 
طرز رفتار و نگاه سازنده نیست و فقط برای برای 
خارج کردن رقیب از صحنه است. در حقیقت اگر 
تصمیم گیری ما در خصوص افراد بر منبای یک 
داوری عادالنه باشد دیگر این هجمه ها صورت 
نمی گیرد اما عدم وجود این اصل به فرهنگ 
آسیب دیده ما برمی گردد و به تدریج ما را در 
موقعیتی قرار می دهد که به خودباوری کاذب و 
خودشیفتگی می رسیم که حتی نظرات مخالف 

را کامل نشنیده با آنها مخالفت می کنیم.
کسانی که به آقای هاشمی هجوم می آورند 
بعضاً تصورات خودشان را از نظرات ایشان، مبنای 
مخالف قرار می دادند و کامل نخوانده و نشنیده با 
آن مخالفت می کردند. برخی ها هم از سر حسد به 

ایشان تهمت می زدند.
 چرا در سال 84 آیت اهلل هاشمی 
عرصه را به آقای احمدی نژاد واگذار کرد. 

نظر شما در مورد آن انتخابات چیست؟
این  بر  اصل   84 انتخابات  خصوص  در 
گذاشته شده که این انتخابات براساس شیوه 
درست خود صورت گرفته اما برداشت آقای 
هاشمی خالف این بود. ایشان معتقد بودند 
که این انتخابات مهندسی شده و به نوعی 
نهادهایی که نباید در این انتخابات دخالت 
کنند به صورت غیرقانونی وارد شدند که این 
نکته خود جای تحقیق و بررسی دارد.روزی 
که نتایج اعالم شد به دفتر ایشان در مجمع 
رفتم. دیدم که آیت اهلل هاشمی قدم می زنند 
و ناراحتند. گفتم حاج آقا چرا ناراحت هستید. 
این شمایید که به ریاست جمهوری اعتبار 
می دهید نه ریاست جمهوری به شما. از این 
مسأله عبور کنید چه اهمیتی دارد؟آیت اهلل 
هاشمی پاسخ داد رأی نیاوردن برای من مهم 
نیست اما من به این فکر می کنم هنگامی که با 
من این کار را انجام دادند با دیگران هم این کار را 
می کنند. من از این قضیه نمی گذرم و کسانی که 

این کار را کردند را حالل نمی کنم.

حسین كمالي :

مهم ترين دستاوردهاي جامعه كارگري در دوران 
رياست جمهوري مرحوم هاشمي كسب شد

،،
 دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را دولت سازندگی می نامند، از نظر برخي از  کارشناسان شتاب توسعه و سازندگی  اگر با همان سرعتی که مد نظر رئیس دولت های پنجم و ششم بود  ادامه پیدا می کرد سیاست های اقتصادی

 سند چشم انداز بیست ساله کشور قطعاً اجرایی می شد. اعضای هیأت دولت همگی اذهان دارند که  مرحوم هاشمی در سر فکری جز توسعه و پیشرفت کشور نداشت و تمام همت خود را برای این کار گذاشته بود و  به مردان کابینه خود 
گوشزد می کرد که باید در میدان اجرا ، مرد عمل باشند  در این همین رابطه با حسین کمالی ، وزیر کار دولت هاشمی رفسنجانی به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.
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  یك سال از فوت آیت اهلل هاشمی 
گذشته است. در این مدت خأل وجود 

ایشان را چگونه دیده اید؟
 به هر حال این نبود و دلتنگی در خانواده ما 
مانند هر خانواده دیگری که عزیزی از دست 
می دهد طبیعی است. هنوز هم بعد از گذشت 
یک سال، دوستان و آشنایان آقای هاشمی در 
این بهت هستند که چگونه این اتفاق افتاد. 
آیت اهلل هاشمی دیگر بین ما نیستند که با 
نصایح و صالبت خودشان ما را راهنمایی 
کنند و نبود ایشان بسیار سخت است. خأل 
وجود آقای هاشمی در این یک سال عمدتاً در 
عرصه های سیاسی بیشتر احساس می شود. 
امروز دولتی که از مردم رأی گرفته و مورد 
توجه ایشان بوده، این طور مورد بی مهری قرار 
می گیرد که این جای خالی ایشان را بیشتر 
نمایان می کند. اگر آیت اهلل هاشمی بود با 
تدبیر دولت را راهنمایی می کرد تا با جلب نظر 
منتقدین، دولت را کمک کند با روحیه بهتری 

به کار بپردازد.
  آیت اهلل هاشمی در دولت اول آقای 

روحانی به ایشان راهنمایی می دادند؟
بارز  بسیار  یک خصلت  هاشمی  آقای 
داشت. او نسبت به ایران و جمهوری اسالمی 
بسیار حساس بود. خاطرم هست در یکی 
دو مالقات آخر از ایشان درباره دیدارشان 
با رهبری پرسیدم. آن زمان کنگره آمریکا 
مصوبه ای را تصویب کرده بود که برجام با آن 
تضعیف می شد. آقای هاشمی بسیار نگران 
این مطلب بودند که در ایران نیز متناسب با 
آن مصوبه تصمیمی گرفته شود و نتایج برجام 
زیر سؤال برود، به همین خاطر با رهبری 
دیدار کردند. از وی درباره این دیدار پرسیدم، 
پاسخ داد مقام معظم رهبری مسائل را به طور 
دقیق می داند و به آنها توجه دارد. آیت اهلل 
هاشمی فرمود باید مراقب باشیم به برجام 
لطمه نخورد و برای مردم کشور نیز مشکلی 

پیش نیاید.
حاج آقا زمانی که پای منافع و مصالح 
کشور در میان بود در هر سطحی که الزم 
می دید وارد گفت وگو می شد. او با تدبیر، 
خردورزی و جایگاهی که داشت نسبت به 
حل مسائل اقدام می کرد. ممکن است کسانی 
باشند که مانند آقای هاشمی دلسوز ملت 
باشند و اهل تدبیر و خردورزی باشند اما الزاماً 
جایگاه آقای هاشمی را ندارند. جایگاه ایشان 
در طول نظام از ابتدای مبارزات تا به ثمر 

رسیدن پیروزی انقالب کتمان نشدنی است.
در شرایط دنیای جدید، باید تشکل های 
شخصیت ها  خأل  سازمان یافته  سیاسی 
را پر کنند. ما در حزب کارگزاران همین 
عقیده را دنبال می کنیم و می خواهیم با یک 
کار سازمان یافته جای پای آقای هاشمی 

و مخلص  ایشان خالص  مانند  و  بگذاریم 
مردم ایران باشیم، برای حفظ نظام بکوشیم و 

خودخواهی و خودبینی را کنار بگذاریم.
یك سری  شاهد  تازگی  به   
سوی  از  ساختارشکنانه  رفتارهای 
احمدی نژاد هستیم. بعضی ها معتقدند 
آقای هاشمی به قدری بصیرت داشت 
پیش بینی  را  او  امروز  رفتارهای  که 
دولت های  رئیس  درباره  ایشان  کند. 
نهم و دهم چه دیدگاهی داشت و چه 

می گفت؟
آقای هاشمی در مورد آقای احمدی نژاد 
نظرات  می کرد،  صحبت  صریح  همیشه 
خودش را در ارتباط با رئیس دولت های نهم 
و دهم به نزدیکان می گفت و با رهبری مسائل 

مربوط به او را در میان می گذاشت.
چندان  احمدی نژاد،  مسأله  معتقدم 
پیچیده نیست. خیلی ساده می توان فهمید 
آقای  می کند.  را طی  مسیری  او چه  که 
هاشمی که جای خودشان را دارند، ما هم 

که شاگرد ایشان بودیم می دانستیم او چه 
راهی را در پیش خواهد گرفت. به نظرم در 
حال حاضر نباید درباره گذشته احمدی نژاد 
سخن گفت بلکه باید امروز او را دید. جمهوری 

اسالمی در مورد احمدی نژاد اشتباه می کند.
یک روز مشاهده کردیم مقابل آیت اهلل 
هاشمی و آقای ناطق نوری ایستاد و به آنها 
تهمت و افترا زد. عده ای بیان کردند که او این 
دو نفر را نقد کرده و مهم نیست. تلویزیون هم 
حاضر نشد تریبونی در اختیار آنها برای دفاع 
از خودشان قرار دهد! امروز هم می بینیم 
حریم نهادهایی را حفظ و به الریجانی ها حمله 

می کند!
یک  نهادها  از  بعضی  در  دوستان 
تا  و  می کنند  ایشان  به  نسبت  احتیاطی 
جایی که امکان دارد با او مماشات می کنند 
تا حرف های بدتری را بر زبان نیاورد اما این 
را پیش بینی می کنم و شما هم آن را ثبت 
کنید. احمدی نژاد نیاز به هیچ سند و مدرکی 
ندارد و در زدن حرف ناحساب ید طوالیی 

دارد. او به راحتی می تواند هر موضوعی را 
جعل کند و بگوید. روزی خواهد رسید که 
احمدی نژاد حرف هایی را به زبان بیاورد که 

هیچ ضدانقالبی نگوید.
را  هاشمی  آیت اهلل  فوت  خبر    

چگونه شنیدید؟
جلسه  در  هاشمی  آیت اهلل  فوت  شب 
از  یکی  بودم.  اصالح طلبان  عالی  شورای 
دوستان پیامک داد که بیمارستان شهدای 
تجریش هستم و اینجا شایعه شده که آیت اهلل 
هاشمی حالشان بد است و بستری شده اند. 
چون در گذشته این شایعات چند بار تکرار 
شده بود، به او پیغام دادم که این شایعه است. 
چند دقیقه بعد از آن آقای تابش خبری را از 
خانه ملت نشان دادند مبنی بر اینکه آیت اهلل 
هاشمی در بیمارستان بستری است. فوری 
به بچه ها زنگ زدم که آنها هم اشغال بودند و 
پاسخ ندادند. با رئیس حفاظت حاج آقا، آقای 
شجاعی تماس گرفتم که ایشان گفتند وضع 
خراب است. با شنیدن این حرف دنیا پیش 

چشمانم تیره و تار شد. بالفاصله به دفتر 
آقای جهانگیری زنگ زدم. آن روز ایشان در 
هیأت دولت بودند. به اعضای دفتر گفتم که 
به او بگویند آیت اهلل هاشمی در بیمارستان 
بستری شده و حالش خوب نیست. محض 
احتیاط هم با  آقای قاضی زاده هاشمی، وزیر 
ایشان گفتند  که  تماس گرفتم  بهداشت 
نزدیک بیمارستان هستند. وقتی رسیدم 
همان جا  بودند.  احیا  مشغول  پزشکان 
فهمیدم که کار حاج آقا تمام شده و ما گرفتار 

شدیم.
  وقتی رسیدید فرزندان آیت اهلل 

هاشمی آمده بودند؟
هنگامی که رسیدم محسن، یاسر و فاطمه 
خانم آنجا بودند بعد هم آقای محمد هاشمی 
رسید. به اتاق احیا رفتم. معلوم بود که کار 
تمام شده و تالش پزشکان فایده ای ندارد. 
حدود 20 دقیقه بعد آقای روحانی تشریف 

آوردند و آنچه نباید می شد، شد.
 آیت اهلل هاشمی همیشه به تنهایی 

استخر می رفتند؟
بله، همیشه تنها استخر می رفتند.

هاشمی  آیت اهلل  فوت  از  بعد   
چندین محل برای دفن ازجمله مشهد، 
تهران و قم مطرح شد اما نهایتاً حاج آقا 
در حرم امام دفن شدند. چرا این امر به 

طول انجامید؟
مشهد به هیچ عنوان مطرح نبود. شبی 
که حاج آقا فوت شدند با آقا محسن تصمیم 
گرفتیم که پیکر ایشان را به خانه ببریم و 
در حسینیه جماران بگذاریم تا دوستان و 
 آشنایان برای خداحافظی بیایند. هنگامی 
که پیکر به جماران منتقل شد وزیر بهداشت 
و آقای حسین فریدون و آیت اهلل گلپایگانی 

تشریف آوردند.
آیت اهلل  که  شد  تصمیم گیری  ابتدا 
هاشمی در قم دفن شوند و برای اینکه امور 
به خوبی انجام شود مراسم تشییع را روز 21 
دی گذاشتیم اما دفن در قم دو مشکل عمده 
داشت؛ نخست بحث مسافت طوالنی تهران تا 
قم بود که برای حاج خانم مشکل بود و مسأله 
دوم هم این بود که اگر آیت اهلل هاشمی در قم 
دفن می شدند مزار ایشان در قسمت برادران 
قرار می گرفت که خانم ها نمی توانستند به 
آنجا بروند. ازسوی دیگر بیت امام اعالم کرده 
بود که آیت اهلل هاشمی در حرم دفن شوند. 
اینکه حاج آقا کجا دفن شوند تا روز بعد حوالی 
شب به طول انجامید. اخوی ایشان بیشتر به 
قم رضایت داشتند، آقا مهدی و یاسر هم به 
حرم. بنده و آقا محسن هم نظاره گر بودیم که 
بچه ها چه خواهند کرد. وقتی دیدم این بحث 
طوالنی شده به آقا محسن گفتم شما باید 
تصمیم بگیرید و این مباحث را ببرید که نهایتاً 

حسین مرعشي:

آيت اهلل هاشمي قصد دوقطبي زدايي
 از جامعه را داشت

،،
یك سال پیش در چنین روزی مردی درگذشت که او را یکی از ستون های اصلی انقالب اسالمی ایران می دانند، کسی که از نخستین روزهای مبارزه در کنار امام قرار گرفت و لحظه ای دست از آرمان هایش نکشید.افراد بسیاری در 
وصف شخصیت آیت اهلل هاشمی سخن گفتند و از او به نیکی یاد کردند. دوستان و نزدیکانش معتقدند تنها هدفش توسعه و سازندگی بود و برخالف تخریب هایی که علیه ایشان صورت می گرفت، لحظه ای از این فکر پا پس نکشید. 
حسین مرعشی از نزدیکان آیت اهلل هاشمی می گوید امروز در کشور جای او خالی ست و دولتی که از مردم رأی گرفته و مورد توجه ایشان بوده، این طور مورد بی مهری قرار می گیرد. اگر آیت اهلل هاشمی بود با تدبیر دولت را راهنمایی 

می کرد تا با جلب نظر منتقدین، دولت را کمك کند با روحیه بهتری به کار بپردازد. با یار دیرین آیت اهلل هاشمی به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.
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مقرر شد حاج آقا در حرم امام دفن شوند.
  آقا مهدی چگونه از خبر فوت آگاه 

شدند؟
در زندان به آقا مهدی خبر داده بودند که 
آیت اهلل هاشمی مرحوم شدند و یک ساعت 

بعد به او مرخصی دادند.
شد  خبرساز  خیلی  که  بحثی   
عدم حضور دختران و خانم مرعشی 
به هنگام نماز بود. چه اتفاقی افتاد که 
خانم های بیت نتوانستند در نماز حاج 

آقا شرکت کنند؟
چون خودم داخل نرفتم نمی دانم چه 
اتفاقی افتاد.  آن روز در خیابان های اطراف 
میان جمعیت حضور داشتم و نتوانستم به 
قسمت تشریفات بروم که ببینم چه رخ داده 

است.
  شایعه شده تابوت خالی بود آیا این 

صحت دارد؟
چنین چیزی را تأیید نمی کنم. این حرف 

شایعه ای بیش نیست.
  بحثی که مطرح است، موضوع 
است  هاشمی  آیت اهلل  وصیت نامه 
که دختران دو روایت متفاوت را بیان 
همان  می گوید  خانم  فائزه  می کنند. 
شب به دفتر حاج آقا رفتند و دیده اند 
و  است  خالی  دفتر  و  گاوصندوق  که 
اسناد و مدارکی وجود ندارد. فاطمه 
خانم می گوید چند روز بعد که به دفتر 
رفتند متوجه شدند که اسناد و مدارک 

نیست. کدام روایت درست است؟
به  محسن  آقا  فوت،  شب  همان 
چون  زدند  سر  خانه  و  دفتر  گاوصندوق 
می خواستند از محل دفن حاج آقا آگاه شوند 
که نه در خانه چیزی پیدا کردند و نه دفتر و 

تنها وصیت نامه زمان آنژیوی ایشان بود.
 به گفته آقای محمد هاشمی، پای 

وصیت نامه مذکور نوشته شده ناتمام.
ظاهراً  و  شده  تمام  وصیت نامه  آن 
یادداشت هایی است که ناتمام مانده و در حال 

حاضر هم نیست.
فرزندان  که  است  وقتی  چند   
آیت اهلل هاشمی از وجود رادیواکتیو در 
خون ایشان صحبت می کنند. آیا وجود 

این ماده ارتباطی با فوت ایشان دارد؟
در مورد حاج آقا باید بگویم که اشعه آلفا 
12درصد بوده و در بدن حاج خانم این ماده 
4درصد است اما اینکه منشأ این اشعه ها 
کجاست، مشخص نیست. در مورد فاطمه 
خانم هم باید بگویم یک درصد اشعه بتا در 

خون او پیدا شده است.
 چرا آیت اهلل هاشمی در هر برهه ای 
قرار  تهمت  و  هجمه  مورد  انقالب  از 

می گرفت؟
آدم های مؤثر همیشه مورد این رفتارها 
قرار می گیرند. با آدم های معمولی که این 
رفتارها نمی شود. اینکه شما آدم تأثیرگذاری 
می گیرد.  قرار  نقد  مورد  همیشه  باشید 
تأثیرگذارترین  از  یکی  هاشمی  آیت اهلل 
افراد انقالب بود. باید بگویم هنوز ما در ایران 
یاد نگرفتیم اگر با کسی مخالف هستیم با 
انصاف برخورد کنیم. مواضع ما در قبال افراد 
یا صفر است یا صد. زمانی که فردی را قبول 
داریم همه چیز آن را می پسندیم اما زمانی 
که قبولش نداریم تمام وجود با او مخالف 
هستیم. این یک ضعف بزرگ در فرهنگ 

سیاسی ماست.
این طرز تفکر یک مشکل اساسی جامعه 
ماست. این مطلق گرایی باعث می شود که ما 
نقاط مثبت و منفی افراد را نبینیم. در مورد 
آقای هاشمی هم این مسأله صدق می کند. 
چپ ها دوست داشتند آقای هاشمی مثل 

آنان باشند و راست ها هم می خواستند که 
حاج آقا مثل آنان فکر کنند، اما آقای هاشمی 

خودش بود.
بگذارید مثالی برای شما بزنم. زمانی که 
آقای  می گرفت  صورت  مسلحانه  مبارزه 
هاشمی با آن موافق بود یا در برخی از موارد 

مخالفت هایی داشت.
هاشمی  آیت اهلل  می شود  گفته   
یك اصولگرا بود، اما این جریان از این 

ظرفیت به خوبی استفاده نکرد.
اینکه به معنای رایج بگویم آقای هاشمی 
متعلق به کدام جناح است، مشخص نیست. 
حاج آقا خودشان بودند و تابع هیچ جریانی 
نمی شدند. سؤال پیش می آید اگر آدم ها 
خودشان باشند خوب است یا بد؟ این باید 
مورد بررسی قرار گیرد. در ادبیات سیاسی 
ایران اگر تابع نباشید بد است، اگر خودتان هم 
نباشید خوب نیست. آقای هاشمی هیچ گاه 
لباس کسی را نپوشید. اصاًل لباس کسی هم 
به او نمی آمد. حتی با تمام ارادتی که به امام 
داشت در برخی از موارد با امام اختالف نظر 

داشت.
 به طور موردی می توانید مطرح 

کنید؟
مثاًل  در برخورد  با آیت اهلل منتظری ایشان 
حاضر نشد نامه 1+6 را برای او ببرد. در جمع 
تمامی آن سران، حاج آقا تنها کسی بود که 
مخالفت کرد و به امام گفت که این کار را 
درست نمی دانم. با این کار حاصل عمر شما 
زیر سؤال می رود. وقتی که آیت اهلل هاشمی با 
امام این گونه برخورد می کند برخی از مدیران 

در سطوح میانی انتظار دارند که با آنها همراه 
شوند!

 آیت اهلل هاشمی اواخر عمرشان به 
شدت بین مردم محبوبیت پیدا کرده 

بودند. دلیل آن چیست؟
بگذارید خاطره ای را از آقای عبداهلل نوری 
برایتان نقل کنم. آقای نوری بیان می کند 
پیش حاج آقا می رود و به ایشان می گوید شما 
رادیکال شده اید.  آیت اهلل هاشمی به او پاسخ 
می دهد که آقای نوری من برای این کارم 
دلیل دارم. مردم این طرف هستند و این طرز 
فکر را دوست دارند. من اگر می خواستم برای 
خود کاری را انجام دهم از همه شما راحت تر 
می توانستم با سیاست های رسمی خودم 
را تنظیم کنم و امروز نماز جمعه، دانشگاه و 
خبرگان را داشتم اما چون با شما همراهی 

می کنم دچار مشکالتی شده ام، آن وقت شما 
به من می گویید چرا این کار را می کنید؟ 
چون مردم این طرف هستند، چون اساس 
انقالب بر دوش مردم است. نظام اگر مردم 
را نداشته باشد چیزی ندارد.آقای هاشمی 
به جد با برخی از رفتارها موافق نبود. مثاًل در 
ارتباط با تسخیر سفارت آمریکا ایشان نظر 
مثبتی نداشتند اما چون مردم این کار را 
انجام دادند طرف آنان قرار گرفت اما معتقد 
بود با گذشت زمان مردم متوجه این کار 
خود می شوند.حاج آقا همیشه برای مسائل 
ایران پیشرو بود. آن زمان نامه ای به امام 
نوشتند مبنی بر اینکه شما باید قبل از مرگ 
تکلیف چندین مسأله ازجمله جنگ، شورای 
نگهبان و روابط ایران و آمریکا را مشخص 
کنید. ما نمی توانیم برای آنها کاری انجام 
دهیم. آیت اهلل هاشمی معتقد بود جمهوری 
اسالمی دایره ای با یک کانون نیست، بلکه 
یک بیضی با دو کانون مردم و اسالم است. 
تک محور  همیشه  روشنفکران  معموالً 
هستند و برخی هم فقط اسالم و والیت فقیه 
را می گیرند و مردم را رها می کنند اما آقای 
هاشمی هم مردم و هم اسالمیت را در نظر 

داشت.
 چه شد که آیت اهلل هاشمی دیگر 

پشت تریبون نماز جمعه قرار نگرفتند؟
نماز  آخرین  درباره  می کنم  پیشنهاد 
جمعه آقای هاشمی با  آقای ناطق نوری به 
گفت وگو بنشینید. معتقدم آن خطبه هنوز 
هم قابل اتکا و پخش است. هیچ نکته تندی 
در آن وجود ندارد و برعکس، یک خطبه 

متعادل و راهگشاست که بسیار دقیق بیان 
شده است.به یاد داشته باشیم اتفاق 88 باعث 
یک واگرایی و دوقطبی شد. کسانی که نماز 
می آمدند دیگر تفکرات آیت اهلل هاشمی را 
قبول نداشتند و کسانی هم که ایشان را قبول 
داشتند، نماز نمی آمدند. نماز رفتن برای 
آقای هاشمی سخت شده بود زیرا کسانی که 
می آمدند حرف ایشان را گوش نمی کردند. 
برای آنها حرف های آیت اهلل موحدی کرمانی 

و خاتمی بیشتر مورد پسند بود.
آقای ناطق نوری تعریف می کند آن روز 
از میدان انقالب به سمت محل نماز جمعه 
می رفتم که با انبوهی از جمعیت عصبانی 
روبه رو شدم. پیش خودم گفتم آقای هاشمی 
امروز کار سختی پیش رو خواهد داشت. او 
چه می خواهد بگوید؟ اگر چیزی بگوید که 
مردم برنجند تهران به آشوب کشیده خواهد 
شد. اگر چیزی بگوید که آنها خوششان بیاید 
نظام چه می شود؟ در این معادله مانده بودم 
که آیت اهلل هاشمی چه می خواهد بگوید 
که هم نظام حفظ شود و هم مردم قانع به 

خانه هایشان برگردند.
آیت اهلل  می گوید  نوری  ناطق  آقای 
هاشمی خطبه را شروع کردند. متحیر ماندم 
که چگونه در چارچوب سخن گفت و با چه 
هوشمندی هر جمله ای را بیان می کرد. هر 
حرفی که از دهان آیت اهلل هاشمی بیرون 
می آمد می گفتم شیر مادر حاللت باشد، 
عمرت پر برکت. من می فهمیدم که او چه کار 
مهمی را انجام می دهد. آیت اهلل هاشمی آن 
روز از کلیت نظام دفاع کرد و مردم را آرام کرد 
و به خانه فرستاد.آقای ناطق ادامه می دهد 
بعد از خطبه یکی از دوستان که متعلق به 
نهادی بود از سخنان آیت اهلل هاشمی ایراد 
این  امروز جای  گرفت. گفتم مرد مؤمن 
حرف ها نبود. اگر آیت اهلل هاشمی حرفی 
می زد و مردم برعکس آن عمل می کردند چه 

کسی می توانست اوضاع را جمع کند.
 این روزها برخی معتقدند که شاهد 
هاشمی زدایی در دانشگاه آزاد هستیم. 
چرا این اتفاقات در نهادی که آیت اهلل 

هاشمی بنیانگذار آن بود، رخ داد؟
به جرأت می توانم بگویم حداقل 100 نفر 
آزاد  دانشگاه  رئیس  می توانستند  اصولگرا 
شوند و این نهاد را به سمتی سوق دهند که یک 
نهاد اصولگرایی تمام عیار شود و در عین حال 
حرمت آقای هاشمی هم نگه داشته شود اما 
کسی در رأس کار قرار گرفت که فقط حرمت 
آقای هاشمی را از میان برد. آقای دکتر والیتی 
که روزی افتخارش این بود که وزیر دولت حاج 
آقا بود و سال 84 به نفع ایشان کنار کشید، 
متأسفانه کسی را انتخاب کرد که در ضدیت با 
آیت اهلل نمونه ندارد. این انتخاب نه تنها در شأن 
آقای والیتی نبود بلکه از انصاف هم دور بود. 
مردم انصاف دارند و می دانند دانشگاه آزاد را 

آیت اهلل هاشمی بنا نهاد.
  گفته می شود آقای ناطق نوری و 
سیدحسن خمینی می توانند جایگزین 
آیت اهلل هاشمی در نظام شوند. نظرتان 

در این باره چیست؟
و  خاتمی  نوری،  ناطق  آقایان  برای 
سیدحسن خمینی احترام زیادی قائلم اما 
این را آینده تعیین می کند. آیت اهلل هاشمی 
به مردم عشق می ورزید و همیشه در پی این 
بود راه حلی پیدا کند تا اختالف نظرها و دو 
قطبی ها را از میان بردارد.افراد می توانند 
رئیس جمهور و رئیس مجلس شوند اما 
مسؤولیت پذیری فرق دارد. افراد باید دلسوز 
مردم باشند و به قولی دارای ظرفیت دوگانه 
باشند که هم بتوانند امور را پیش ببرند و هم 

با مردم باشند.

آقای هاشمی هیچ گاه 
لباس كسی را نپوشید. 
اصاًل لباس كسی هم به 

او نمی آمد. حتی با تمام 
ارادتی كه به امام داشت 
در برخی از موارد با امام 

اختالف نظر داشت

،،
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  آشنایی شما با آیت اهلل هاشمی 
از چه زمانی شروع شد؟

از سال 44 تا 55 خارج از کشور به سر 
می بردم لذا مستقیم با ایشان در تماس 
نبودیم و از طریق برادرشان، آقای محمد 
هاشمی که با یکدیگر در آمریکا در انجمن 
اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا فعالیت 
تماس  در  آیت اهلل هاشمی  با  داشتیم 
بودم. در انجمن دبیر تشکیالت بودم و از 
تماس هایی که با انجمن های دانشجویی 
آقای هاشمی  با  از کشور داشتند  خارج 
ارتباط برقرار می شد. اولین دیدار رسمی 
و صحبت جدی در مورد مسائل انقالب 
تقریباً دی ماه سال 57 بود که چند روز قبل 
از شهادت استاد نجات اللهی صورت گرفت.

و  عاشورا  جریان  از  بعد   57 دی ماه 
آیت اهلل  را  عظیمی  راهپیمایی  تاسوعا، 
طالقانی راه انداختند. به پیشنهاد ایشان 
قرار شد که یک راهپیمایی سراسری در 
همه جا انجام شود. در آن زمان حکومت 
نظامی بود و دستگاه حکومتی تهدید به 
کشتار  اینکه  بر  مبنی  می کرد  برخورد 
خون  حمام  و  می دهد  انجام  وسیعی 
و  نکردند  توجه  مردم  اما  می افتد،  راه 
طالقانی  خیابان  طرف  از  راهپیمایی 
آیت اهلل  منزل  نزدیکی  در  که  کنونی 
طالقانی بود، شروع شد و تا دانشگاه تهران 
ادامه یافت و یک شور و هیجان سراسری 
برابر  در  نمی توانست  رژیم  افتاد.  راه  به 
خواست مردم کاری انجام دهد، اما بعد از 
عاشورا و تاسوعا وقتی احساس کردیم جو 
ممکن است ساکت شود 25 محرم، که 
مصادف با سوم دی ماه سال 57 می شد 
حرکت  برای  برنامه ای  می خواستیم 
جدید بریزیم و این در حالی بود که تجمع 
سه نفر ممنوع بود. البته حکومت نظامی 
برخورد  بتواند  نداشت که  آن قدر قدرت 
کند اما با یک تجمع بیش از 10 نفر حتماً 
برخورد می کردند. اتومبیل های نظامی در 
اطراف دانشگاه امیرکبیر و سر چهارراه ها 
مستقر بود و ورود به دانشگاه امیرکبیر را 
کنترل می کردند. تصمیم گرفتیم در آن 
محل برای اینکه حرکتی ایجاد شود اولین 
عاشورا«  حادثه  علمی  بررسی  »سمینار 
شهید  بهشتی،  آیت اهلل  کنیم.  مطرح  را 
مرتضی  آیت اهلل  مفتح،  آیت اهلل  باهنر، 
مطهری و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به 
عنوان سخنران دعوت شدند. در روز اول 
داشتند  سخنرانی  باهنر  شهید  سمینار، 
که توانستیم جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر را 
در مرکز تهران در زیر دید حکومت نظامی 
گردهم آوریم. در آن مراسم  بود که برای 

اولین بار عکس شاه و فرح را آتش زدند.
آیت اهلل  سخنرانی  روز  آن  فردای 
ترسید  رژیم  بود.  رفسنجانی  هاشمی 
و از شب قبل دور تا دور دانشگاه را تانک 
مستقر  فراوانی  سربازهای  و  گذاشتند 
شدند و شایعه بود که برخی از سربازها 
نیرو  اسرائیل  از  و  نیستند  ایرانی  اصاًل 
آوردند که شروع به تیراندازی گاز اشک آور 
سخنرانی  برای  هاشمی  آیت اهلل  کردند. 
حاضر شدند و فرزند کوچک خود یاسر 
را هم به همراه داشت که به ایشان گفتم 
اینجا خطرناک است بهتر است شما بروید 
چون احتمال تیراندازی وجود دارد. در آن 
روز در دو محل استادهای دانشگاه تحصن 
کرده بودند که یک مکان خیابان ویال و 
در  تهران  دانشگاه  دبیرخانه  در  دیگری 
میدان انقالب بود. در هر حال با تیراندازی 
سربازان حکومت نظامی، جلسه دانشگاه 
تعطیل شد و شرکت کنندگان  امیرکبیر 
وزارت  در  متحصنین  به  پیوستن  برای 
علوم به طرف خیابان ویال مرکز تحصن، 
به  رفتیم  وقتی  کردند.  راهپیمایی 
آنجا  شویم،  ملحق  تحصن کنندگان 
تیراندازی شد و آقای نجات اللهی که از 
اساتید دانشگاه امیرکبیر بودند به شهادت 

می خواستیم  که  حرکتی  آن  و  رسیدند 
شروع شد. فردای آن روز در مراسم تشییع 
جنازه وی، حضور میلیونی مردم از مقابل 
بیمارستان امام در خیابان کارگر را شاهد 
بودیم. آ ن روز هم تیراندازی شد. اولین 
مالقاتم با آیت اهلل هاشمی در مقدمه این 
سمینار صورت گرفت و بنا به راهنمایی 
ایشان و شهید بهشتی، سخنران ها دعوت 
به  رفسنجانی  هاشمی  شدند.آیت اهلل 
انجمن  های اسالمی دانشگاهی داخلی و 

خارجی بسیار کمک می کردند و از طرف 
روحانیت  جامعه  گروه  و  بهشتی  شهید 
خارج  مبارزین  با  تماس  مسؤول  مبارز، 
از کشور بودند. یکی دو بار به اروپا رفتند 
اما آمریکا نیامدند. با توجه به اینکه در آن 
زمان آمریکا بودم عماًل مالقات حضوری 
نداشتیم اما تماس غیررسمی با ایشان از 

طریق انجمن اسالمی برقرار بود.
  زمان نخست وزیری میرحسین 
با  چقدر  بودید.  نیرو  وزیر  موسوی، 
و  داشتید  ارتباط  هاشمی  آیت اهلل 
نقش ایشان را در این دوران چگونه 

ارزیابی می کنید؟
جریان  از  بعد  که  بگویم  آن  از  قبل 
حزب  تشکیل  بحث  امیرکبیر  دانشگاه 
قبل  از  آمد که  اسالمی پیش  جمهوری 
از انقالب برنامه ریزی شده بود و حداقل 
قرار  آن  جریان  در  من   57 تابستان  از 
گرفتم. آیت اهلل هاشمی از مؤسسین حزب 
جمهوری اسالمی بود. تابستان 57 شهید 
باهنر در تماسی تلفنی از من دعوت کردند 
حزبی  می خواهیم  که  داشتند  اظهار  و 
آیت اهلل  آن  مؤسسین  و  کنیم  راه  اندازی 
آیت اهلل  باهنر،  آیت اهلل هاشمی،  بهشتی، 
خامنه ای  آیت اهلل  و  اردبیلی  موسوی 

هستند که از من هم برای حضور در شورای 
مرکزی دعوت به عمل آوردند. اوایل اسفند 
57 حزب رسماً تأسیس شد و هر هفته 
یکی دو بار با آیت اهلل هاشمی در جلسات 
حزب دیدار داشتیم. بعد از 13 آبان که 
دولت موقت استعفا داد آیت اهلل هاشمی 
وزیر کشور شدند و اولین حکمی که به 
عنوان وزیر کشور صادر کردند به من بود 
که در تاریخ 58/9/6 به استانداری خراسان 
منصوب شدم. در دانشگاه بودم که گفتند 
آقای هاشمی با شما کار دارند. به دفتر 
ایشان در وزارت کشور رفتم و به من گفتند 
خراسان  استاندار  عنوان  به  االن  همین 
عازم مشهد شو. کار این چنینی بلد نبودم 
و عالقه ای هم به آن نداشتم و گفتم من 
نه تخصص دارم و نه عالقه ای به آن دارم 
بلکه تمایل دارم در کار علمی فعالیت کنم. 
ایشان پاسخ دادند ما هم نه بلد بودیم و نه 
عالقه داشتیم، اما نیازهای انقالب ما را به 
اینجا رسانده است. به ایشان گفتم حداقل 
به یک استان کوچکتر بفرستید که کار را 
یاد بگیرم که به من گفتند آدم بزرگی را 

انتخاب کردیم برای یک کار بزرگ.
با توجه به اینکه عضو حزب جمهوری 
اسالمی بودم خواستم از شورای مرکزی 
اجازه بگیرم اما ایشان گفتند شما بروید و 
من کارتان را درست می کنم. جالب این بود 
که تأکید داشتند همین لحظه عازم شوم و 
گفتم بگویید بلیت هواپیما بگیرند. با اینکه 
آیت اهلل هاشمی وزیر کشور بودند به ایشان 
گفتند که پروازها پر است و بلیت نداریم! 
اوایل انقالب پارتی بازی حتی در این حد 
هم ممکن نبود، بنابراین قرار شد با قطار 
بروم و با یکی از دانشجویانم با قطار به عنوان 

استاندار خراسان به آنجا رفتم.
دلیل این فوریت این بود که می گفتند 
خراسان  استاندار  که  احمدزاده  آقای 
هستند این استان را آتش زده است. وی 
سابقه مبارزه انقالبی داشت و پسرانش از 
بنیانگذاران چریک های فدایی خلق بودند 
که دو نفر آنها قبل از انقالب اعدام شدند 
و وقتی از امام حکم گرفت مورد استقبال 
مردم خراسان واقع شد اما به تدریج مردم 
از او کناره گرفتند و عماًل جایگاه خود را 
در استان از دست داد. تابستان 58 و پس 
حتی  تمایلی  دیگر  مکه،  از  برگشت  از 
برای رفتن به استان خراسان هم از خود 
گزیده  اقامت  تهران  در  نمی داد.  نشان 
بود در حالی که هنوز استاندار بود. آقای 
هاشمی رفسنجانی تعبیرشان این بود که 
»استان خراسان را آتش زده است«. در 
آن زمان مهندس میرسلیم، معاون وزیر 

حسن غفوري فرد:

كوتوله هاي سیاسي دست به تخريب 
بزرگ مردي چون هاشمي مي زدند

،،
از رفتار آیت اهلل هاشمی به عنوان یك مدیر بالذات در هیأت دولت، مجلس، مجمع و دوره جنگ می گوید. معتقد است هیچ کس جرأت نداشت آمار غلط به ایشان ارائه دهد. در توصیح قدرت کالم  آیت اهلل هاشمی به خطبه هایش در 
نماز جمعه اشاره می کند که با استقبال مردم مواجه می شد. این مطالب را حسن غفوری فرد در یك نشست صمیمانه در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی و با اشاره به عالقه شخصی که به آیت اهلل دارد بیان می کند. او معتقد است 
اصولگرایان علیه ایشان هجمه نداشتند و تا آخرین روز حیاتش برای اصولگرایان شخصیتی قابل احترام بوده است و احمدی نژاد را تنها کسی می داند که در اردوگاه اصولگرایی به هاشمی هجمه داشت. در تشریح دلیل هجمه به آیت اهلل 

این گونه عنوان می کند که »وقتی آدم های کوچك می خواهند بزرگ شوند به یك آدم بزرگ حمله می کنند«.

آيت اهلل هاشمی يک 
ويژگی نداشت بلکه 

كلکسیونی از ويژگی ها 
بود. وقتی كتاب امیركبیر 

را نوشتند بسیاری معتقد 
بودند كه تصوير خود را در 

كتاب منعکس كرده است

،،
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کشور بودند و به استان خراستان آمدند 
و در جلسه عمومی اعالم کردند »به نظر 
من این استان از دست رفته است« به این 
دلیل که آقای احمدزاده به گونه ای رفتار 
کرده بود که تمام گروه های ضدانقالب 
و  بودند  استان  گرداننده  منافقان  و 
گروه های چپی و کمونیستی به شدت در 
آنجا فعال بودند و حتی نهادهایی مانند 
بنیاد مستضعفان و کمیته امداد هم در 
دست چپ ها قرار گرفت و مسلمانان در 
اقلیت بودند. زمانی که من به آنجا رفتم 
دانشجوهای چپ، دانشجویان مسلمان را 

به گروگان گرفته بودند.
وقتی که به مشهد رسیدم نمی دانستم 
به کجا باید بروم که در ایستگاه قطار اسم 
من را در بلندگو اعالم کردند. در اطالعات 
استانداری  از  گفت  و  بود  آمده  فردی 
آمده ام. گفتم پس اول به زیارت برویم و 
بعد به استانداری مراجعه کنیم که اطالع 
دادند دیشب در گناباد و قائنات زلزله هم 
آمده که بدین ترتیب اولین روز ورود ما در 
زمستان این گونه رقم خورد که مستقیم 

بعد از حرم به بازدید گناباد رفتیم.
با توجه به ارتباط نزدیکی با آیت اهلل 
بود  شایعه  مشهد  در  داشتم  هاشمی 
به  وقتی  است.  غفوری فرد  دایی  ایشان 
مشهد آمدند، در رابطه با این شایعه به مزاح 
گفتند اگر دایی تو نبودم که نخست وزیر 

می شدی!
بیشتر  شوم  استاندار  اینکه  از  قبل 
اسالمی  جمهوری  حزب  در  من  وقت 
آ یت اهلل  با  نزدیکی  ارتباط  و  می گذشت 
دوران  در  آن  از  بعد  داشتم.  هاشمی 
ریاست جمهوری آقایان باهنر و رجایی 
هشتم  جریان  در  و  داشتم  فعالیت  هم 
شهریور که دو نفر از نمایندگان مشهد به 
شهادت رسیدند از طرف مردم مشهد به 
عنوان نماینده انتخاب شدم. یک ماه در 
مجلس بودم که به پیشنهاد آقای باهنر، 
که عضو حزب  وزرایی  نیرو شدم.  وزیر 
جمهوری اسالمی بودند مانند آقای ناطق 
نوری، مرتضی نبوی و بنده خیلی مسائل 
را با آقای هاشمی هماهنگ می کردیم. 
بعد از دولت آقای باهنر که 11 روز بیشتر 
مطرح  نخست وزیر  بحث  نکشید،  طول 

شد. در آنجا کاندیداهای مختلفی بودند 
و نهایتاً آیت اهلل مهدوی کنی نخست وزیر 
شدند. بعد از اینکه مقام معظم رهبری 
نخست وزیر  بحث  شدند  رئیس جمهور 
داشتم  عالقه  دوباره مطرح شد. شخصاً 
بماند  نخست وزیر  مهدوی کنی  آیت اهلل 
چرا که در آن مدت بسیار مؤثر واقع شدند 
ازجمله  نمی کردند.  قبول  خودشان  اما 
افرادی که مطرح بودند مهندس موسوی، 
آقایان نوربخش، پرورش، محمد هاشمی 
و خود من بودیم. جلسات متراکم برای 
انتخاب نخست وزیر برگزار می شد. زمانی 
که از مسافرت برگشتم اطالع دادند که 
جلسه فوق العاده برای تعیین نخست وزیر 
به  هم  کمی  البته  که  می شود  برگزار 
مشکل برخورد بود. ظاهراً امام به دالیلی 
آقای پرورش را قبول نداشتند و بعضی 
فکر می کردند آقای نوربخش جوان است 
و معلوم هم نبود امام با میرحسین موسوی 
آقای  جلسه  آن  فردای  کنند.  موافقت 
گرفتند  تماس  امام  حضرت  با  هاشمی 
مهندس  آقای  با  ایشان  کردند  اعالم  و 
هم  دوره  آن  و  کردند  موافقت  موسوی 

نقش آقای هاشمی بسیار پررنگ بود.
بودند  مجلس  رئیس  ایشان  وقتی 
و  می کردند  احضار  را  وزرا  خود  یا 
گزارش های الزم را به آنها ارائه می دادند. 
تنها در دولت اول مهندس موسوی وزیر 
بودم و در دولت دوم انصراف دادم. زمانی 
که وزیر نیرو بودم همکاری های زیادی 
از  ایشان  داشتیم.  هاشمی  آیت اهلل  با 
محبوبیت خوبی در بین مردم برخوردار 
بود و در بازدیدهایی که صورت می گرفت 
نقش پررنگی داشتند و مردم هم به او 
عالقه داشتند و استقبال خوبی از ایشان 
می شد و در چندین بازدید از نیروگاه  ها و 

سدهای وزارت نیرو شرکت کردند.
در  هاشمی  آیت اهلل  نقش   

مدیریت جنگ چگونه بود؟
شاید من از اولین نفراتی بودم که به 
ایشان پیشنهاد کردم به مسائلی که بین 
سپاه و ارتش پیش آمده ورود کنند، به 
ویژه در زمان بنی صدر عمداً کاری می کرد 
اختالف  نظامی  نیروی  دو  این  بین  تا 
به وجود آورد. یکی از کارهای او این بود 
که بسیجی ها را به عنوان داوطلب برای 
رفتن به جبهه قبول نمی کرد. هر چه با 
او صحبت می کردیم مؤثر واقع نمی شد. 
درحالی که جنگ شروع شده بود و ارتش 
آمادگی الزم را نداشت و سپاه نیز به تازگی 
تشکیل شده بود، نیروی کافی برای جنگ 
نداشتیم اما در آن زمان عراق نیروی مجهز 
داشت و در یک لحظه 140 نقطه از ایران را 
بمباران کرد و ما از آمادگی الزم برخوردار 

نبودیم و نظم و انضباط از بین رفته بود.
زمانی که استاندار خراسان بودم مردم 
جبهه  به  اعزام  برای  فراوانی  استقبال 
داشتند ولی بنی صدر به عنوان فرمانده 
نمی کرد  قبول  را  بسیجی ها  قوا  کل 
برای  ترتیب  به  را  خدمت ها  منقضی  و 
اعزام به جبهه احضار می کرد. چند بار با 
بنی صدر صحبت کردم که برخی از این 
حضور  به  عالقه ای  خدمت ها  منقضی 
که  داریم  فراوانی  داوطلبان  اما  ندارند، 
التماس می کنند، چرا اعالم نمی کنید که 
داوطلبان به جبهه بروند. اینکه نمی شود 
کسی را به زور به جنگ بفرستیم، اما وی 
اصاًل قبول نمی کرد و دلیلش هم این بود 

ندارند که  که داوطلبان آموزش نظامی 
گفتم می توانیم با یکی دو هفته آموزش 

نظامی آنها را به جبهه بفرستیم.
اختالف اندازی  بحث  ابتدا  همان  از 
بین سپاه و ارتش از سوی بنی صدر مطرح 
گفتم  رفسنجانی  هاشمی  آقای  به  بود. 
با توجه به مشکلی که وجود دارد شما 
بیایید و فرمانده جنگ شوید که ایشان 
گفتند مشکل سه تا می شود برای اینکه 
من با اینها اختالف پیدا می کنم، اما من 
معتقد بودم که ایشان آن استعداد و هوش 
مسأله  این  می تواند  و  دارد  را  مدیریت 
را حل کند و به مرور شرایط به گونه ای 
شد که جز آیت اهلل هاشمی کسی دیگر 

نمی توانست گره را باز کند.
ایشان در این زمینه موفق عمل کردند. 
وقتی که آیت اهلل هاشمی فرماندهی جنگ 
را برعهده گرفتند سرعت بسیار خوبی در 
موفقیت ها داشتیم و عملیات های زیادی 
یک به یک رقم خورد و در سوم خرداد 61 
خرمشهر آزاد شد. این در حالی بود که 
صدام به خرمشهر مطمئن بود و می گفت 
اگر ایران خرمشهر را آزاد کند من کلید 

آیت اهلل  نقش  می دهم.  آنها  به  را  بصره 
کننده  تعیین  بسیار  جنگ  در  هاشمی 
بود و اگر ایشان نبود مشخص نمی شد که 

سرنوشت مردم به کجا می رسید.
  برخی عنوان می کنند آیت اهلل 
دلیل  نبود.  جنگ  فرمانده  هاشمی 

این مواضع را چه می دانید؟
که  دارند  ایشان  خانواده  تعبیری 
فرمانده  هاشمی  آیت اهلل  می گویند 
جنگ نبود بلکه فرمانده صلح بود. از اول 
هم فکر ایشان این بود که به یک ترتیبی 
مشکل بین این دو کشور مسلمان شیعه 
و همسایه حل شود چرا که از هر طرف که 

نیروها کشته می شدند به ضرر اسالم بود.
امام در جنگ  نماینده  اول  از  ایشان 
بودند و این بحث که آیا آیت اهلل هاشمی 
فرمانده جنگ بوده یا نماینده حضرت امام 
در جنگ به نظرم، انحرافی است. وقتی 
گفته می شود نماینده امام، یعنی باالترین 
مقام، چه اجرایی، چه مشورتی و همه کاره 
این  و  است  حوزه  آن  در  تصمیم گیری 

بحث صحیح نیست.
با  هاشمی  آقای  اینکه  از  صرف نظر 
حکم امام به مدیریت جنگ پرداختند، 
شخصیت ایشان به گونه ای بود که هر جا 
قرار می گرفت به طور طبیعی رئیس بود. 
به کرات مشاهده شده که در جلساتی که 
حضور  دیگر  کشورهای  جمهور  روسای 
داشتند بعد از چند دقیقه ایشان رئیس 
و دیگران مستمع بودند. در واقع آیت اهلل 

هاشمی یک مدیر بالذات بود.
هم  کردستان  درگیری های  در 
ایفا کردند.  تعیین کننده ای  بسیار  نقش 
معتقدم حتی اگر نماینده امام و فرمانده 
جنگ هم نبود اما اگر در آن محیط قرار 
می گرفت همه آقای هاشمی را به عنوان 
یک شخصیت با فکر باز و اقتدار فراوان 
قبول می کردند، حال می خواهیم اسمش 
را فرمانده جنگ، فرمانده صلح، نماینده 
هاشمی  اصاًل  و  مجلس  رئیس  امام، 
نمی کند.  فرقی  بگذاریم.  رفسنجانی 
مسأله اصلی این است که او هر جا که بود 
نقش تعیین کننده داشت و شرف المکان 

بالمکین بود.
  دلیل محبوبیت آیت اهلل هاشمی 

وقتی كه آيت اهلل هاشمی 
فرماندهی جنگ را برعهده 
گرفتند سرعت بسیار خوبی 

در موفقیت ها داشتیم و 
عملیات های زيادی يک 

به يک رقم خورد و در سوم 
خرداد 6۱ خرمشهر آزاد شد. 

اين در حالی بود كه صدام 
به خرمشهر مطمئن بود و 

می گفت اگر ايران خرمشهر 
را آزاد كند من كلید بصره را 

به آنها می دهم

معتقدم حتی اگر نماينده 
امام و فرمانده جنگ هم 
نبود اما اگر در آن محیط 

قرار می گرفت همه آقای 
هاشمی را به عنوان يک 

شخصیت با فکر باز و اقتدار 
فراوان قبول می كردند، 

حال می خواهیم اسمش را 
فرمانده جنگ، فرمانده صلح، 

نماينده امام، رئیس مجلس 
و اصاًل هاشمی رفسنجانی 

بگذاريم

،،،،
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نداشت  ویژگی  یک  هاشمی  آیت اهلل 
وقتی  بود.  ویژگی ها  از  کلکسیونی  بلکه 
کتاب امیرکبیر را نوشتند بسیاری معتقد 
بودند که تصویر خود را در کتاب منعکس 
ناطق  یک  طبیعی  طور  به  است.  کرده 
بسیار زبردست بود و ذهن آزادی داشت 
حاضرالذهن  سریع االنتقال،  بسیار  و 
مثال  طور  به  بودند.  حاضرالجواب  و 
دارد  وجود  جنگ  در  ساده  مسأله  یک 
اصابت  مورد  را  کشتی ها  برخی  ما  که 
قرار می دادیم و طرف مقابل هم همین 
نمی خواستیم  اما  انجام می داد،  را  عمل 
اما  علنی شود  اعالم  ما  برخورد  موضوع 
به گونه ای هم می خواستیم تفهیم کنیم 
که کشتی هایشان در خطر است. آیت اهلل 
گفتند  نمازجمعه ها  از  یکی  در  هاشمی 
»وقتی که کشتی های ما را مورد اصابت 
قرار می دهید کشتی های شما هم به تیر 
غیب گرفتار می شود«. این نکته جالبی 
بود. مستقیماً اشاره به عکس العمل ایران 
نکردند، در عین حال دقیقاً گفتند که در 
عمل متقابل، کشتی های طرف متخاصم 
را خواهیم زد. هیج مدرک محکمه پسندی 
برای محکومیت ایران به دست هیچ کس 
ندادند و با جمله ای آن را بیان کردند که در 
هیچ دادگاهی نمی توان آن را محکوم کرد، 
اما به گونه ای هم مواضع ایران را مشخص 
و  کلمات  از  استفاده  در  ایشان  می کرد. 

واژه ها بسیار هوشمندانه عمل می کرد.
زمانی که ایشان خطیب نماز جمعه بود 
جمعیت آن نماز چند برابر می شد. هنوز 
ندیدم که کسی در صحبت کردن مانند 
آیت اهلل هاشمی قوی باشد. از ویژگی های 
خطبه های او این بود که بسیار با مطالعه 
قوی   بسیار  حافظه  و  می کرد  صحبت 
داشت به گونه ای که یادداشتی در موقع 

سخنرانی در دست نمی گرفت.
جرأت  هیچ کس  دولت  هیأت  در 
طور  به  دهد.  ارائه  غلط  آمار  نداشت 
مثال اگر در زمینه ورزش گزارشی ارائه 
مدال ها  آمار  مثال  طور  به  و  می دادیم 
را  آمار  ایشان  می دادیم  ارائه  اشتباه  را 
تصحیح می کرد. یک بار آقای محلوجی، 
وزیر معادن و فلزات در جلسه ای گفتند 
که  کردیم  صادر  آلومینیوم  مقدار  این 
آیت اهلل هاشمی همان زمان گفتند خیر، 
مقدار آلومنیوم شما این اندازه است و این 
مقدار صادر کرده ایم. حتی یادم می آید 
یکی از دوستان ما که استاد برق است و 
در جلسه ای با دانشمندان خدمت آیت اهلل 
هاشمی رسیدیم، بعد از جلسه می گفتند 
مغز آیت اهلل هاشمی مانند کامپیوتر کار 
می کند. ایشان تسلط کامل به منابع فقهی 
و اسالمی داشتند و شیوه بیانشان شیرین 
بود و سخنران بسیار قوی ای بودند که به 
راحتی می توانستند مردم را تحت تأثیر 
قرار دهند. اطالعات و تحلیل های بسیار 
خوبی نه تنها در مورد ایران بلکه در زمینه 
مسائل خارجی داشتند. وقتی مسؤوالن 
خارجی به ایران می آمدند، بر مسائل آنها 
و آمار و گزارش ها بسیار اشراف داشتند و 
از اطالعات عمومی باالیی برخوردار بود. 
حتی گفته می شود آیت اهلل هاشمی وقتی 
که در زندان بودند از خوش فکرترین افراد 
و مبارزین بود و در همه حال روحیه خود و 

خوش بینی اش را از دست نمی داد.
چند بار به ایشان در کشور ظلم شد که 
یکی از آن موارد انتخابات مجلس ششم 
بود، اما بالفاصله توانستند باالترین رأی را 

در مجلس خبرگان بیاورند. یک محبوبیت 
طبیعی داشتند. صحبت های ایشان افراد را 
جلب و جذب می کرد و روابط عمومی قوی 
داشتند. یک مدیر کاریزماتیک با اطالع 
بودند و فردی استثنایی که بعید می دانم 

به این زودی کسی شبیه ایشان پیدا شود.
هجمه های  اخیر  سال های  در    
صورت  هاشمی  آیت اهلل  به  زیادی 
ناحیه  از  آنها  از  بسیاری  که  گرفت 
اصولگرایان بود. رویکرد شما به این 
هجمه ها از سوی هم طیف هایتان چه 

بود؟
قبول ندارم که اصولگرایان به آیت اهلل 
بدترین  کردند.  وارد  هجمه  هاشمی 
هجمه در مجلس ششم به ایشان شد که 
لقب عالی جناب سرخ پوش را به او دادند. 
اصولگرایان همه از وی حمایت کردند اما 
در مجلس ششم یکی از اصالح طلبان که 
نفر 31 شد اعتراض کرد رأی اش باالتر از 
تمامی  معتقدم  است.  هاشمی  آیت اهلل 
هجمه ها حداقل تا دو سال قبل از فوتشان 
از طرف اصالح طلبان و گروه های خارج از 

نظام بود.
با  داشتند  انتقادی  اگر  اصولگرایان 
بیان ساده می گفتند و علیه ایشان هجمه 
نداشتند و تا آخرین روز حیاتشان برای 
اصولگرایان شخصیتی قابل احترام بودند. 
تنها کسی که در اردوگاه اصولگرایی به 
هاشمی هجمه داشت احمدی نژاد بود  که 
اصولگرایان  را جزو  البته هیچ وقت خود 

نمی دانست.
اصولگرایان  که  البته سکوتی    
توهین ها  و  هجمه ها  این  برابر  در 

داشتند، به نوعی حمایت تلقی شد...
سکوت متفاوت از هجمه است. کسانی 
که به هاشمی خواص بی بصیرت گفتند 
آقای  اگر  بودند.  بی بصیرت  خودشان 
هاشمی در مملکت به عنوان کسی که امام 
وی را قبول داشتند و مقام معظم رهبری 
درباره ایشان بیان کردند هیچ کس برای 
نداشته  بصیرت  نمی شود،  هاشمی  ما 
دیگر چه کسی در مملکت بصیرت دارد؟ 
مهم ترین هجمه ای که به آیت اهلل هاشمی 
صورت گرفت از طرف احمدی نژاد بود که 
می خواست به پست و مقام برسد و اکنون 

وارد  به همه دستگاه ها هجمه  دارد  هم 
می کند که البته پیش بینی می شد به اینجا 
ختم  شود. آن زمان هم اعالم خطر کردیم 
که روند اهانت و تخریب به آقای هاشمی 
به کل نظام خواهد رسید و این روزها شاهد 
هجمه ایشان به قوه قضاییه به خصوص 

شخص ریاست قوه قضاییه هستیم.
که  سکوتی  نمی کنید  فکر   
برابر هجمه هایی که  اصولگرایان در 
به آیت اهلل هاشمی از داخل طیفشان 

 شد، به این گونه رفتارها میدان داد؟
سکوت و انتقاد در برابر هجمه متفاوت 
زمان  بهمن 57 در  مثال  به طور  است. 
مدرسه  در  امام  انقالب خدمت  پیروزی 
رفاه رفتیم و به ایشان عرض کردم دولت 
موقت، نه انقالبی است و نه اسالمی و به 
آ ن انتقاد دارم. گرچه مهندس بازرگان، 
آدم بسیار خوبی بودند اما نه انقالبی بود 
نه اسالمی. مسلمان بود اما امور را اسالمی 
اداره نمی کرد و گفتم در این دولت افرادی 
وزیر هم  و  نمی خوانند  نماز  که  هستند 
کرد ه اید  معرفی  شما  چون  اما  هستند 
سمعاً و طاعتاً قبول می کنیم. فقط سؤالی 

داریم مبنی بر اینکه اگر انتقادی داشتیم 
اعالم کرده یا سکوت کنیم یا حتی اگر شما 
می فرمایید توجیه کنیم. وظیفه ما در این 
فرمودند  امام  حضرت  چیست؟  شرایط 
انتقاد وظیفه هر کسی است بنابراین انتقاد 
به معنی تخریب نیست. در این جریان 
جبهه اصولگرایان برخی انتقادها را داشتند 
و حتی نزد آیت اهلل هاشمی رفته و با ایشان 
صحبت کردند، اما هرگز اصولگرایان ایشان 
را تخریب نکردند و تیم احمدی نژاد هم 
از ابتدا بیان نکرد که ما جزو اصولگرایان 

هستیم.
وی نه تنها آیت اهلل هاشمی را بلکه 24 
سال انقالب را زیر سؤال برد و تأکید می کند 
که در این دوران دزدیدند، بردند و خوردند 
و این روندی که در آن زمان پیش گرفت 
نتیجه اش این است که در حرم حضرت 

عبدالعظیم بست بنشیند.
روش  به  هم  نوری  ناطق  آقای 
احمدی نژاد انتقاد دارند. به ایشان توهین 
شد و هیچ کس از او حمایت نکرد و جناب 
به حق گالیه مند  نوری هم  ناطق  آقای 
ترحیم  مراسم  در  که  دیدیم  اما  بودند 
از  چگونه  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
ایشان تجلیل به عمل آوردند. اصولگرایان 
ممکن است به آقای هاشمی رفسنجانی 
انتقاد داشتند اما هیچ گاه آیت اهلل هاشمی 

را خارج از نظام نمی دانستیم.
باید  اصولگرایان  سکوت  با  رابطه  در 
هم  ما   88 سال  مسائل  در  اگر  بگویم 
موافق  یا  می آمدیم موضع گیری مخالف 
می کردیم مملکت به کجا می رسید؟ آن 
شرایطی که پیش آمده بود الزم بود که 
تا بتوانند در  افراد آرامش داشته باشند 
این مسیر تصمیم درست گیرند و اگر ما 
هم می آمدیم بازار را گرم تر می کردیم، به 
ضرر نظام می شد و درگیری ها گسترش 

پیدا می کرد.
با توجه به اینکه دشمن خارجی داشتیم 
و آمریکا قانونی دارد که اگر در کشوری 
شورش شود می تواند دخالت مستقیم تری 
را کند، بنابراین صالح ندانستیم که رفتاری 
دامن  مسائل  این  به  که  باشیم  داشته 
خدمت  تناوب  به  شخصاً  من  بزند. اما 
آقای هاشمی رفتم و گفتم که بارها بیان 

کرده و اکنون هم تأکید می کنم که حیات 
البته  سیاسی خود را مدیونشان هستم. 
ایشان لطف داشتند و می گفتند مدیون 
توانایی، قدرت و دانش، تالش و تحصیالت 

خود هستید.
دوران  در  را  هاشمی  آیت اهلل  نقش 
حیاتی  نقش  انقالب  از  پیش  و  انقالب 
می دانم و با ایشان حدود 50 سال رابطه 
در  هجمه ها  معتقدم  و  داشتم  دوستانه 
مرحله اول از مجلس ششم شروع شد و 
از سوی اصالح طلبان رقم خورد و البته از 
این رویکرد خود اکنون پشیمان شده و 
می گویند ما در آن زمان اشتباه کردیم که 
جای شکر دارد که به اشتباه خود پی بردند.

آیت اهلل هاشمی شخصیتی بسیار مؤثر 
بودند که به این زودی  نظیرش در کشور 
توانایی،  دارای چنین  که  نمی شود  پیدا 
سابقه و تجربه مبارزه، نقش سیاسی در 
توانا  و مدیری  بین گرایش های مذهبی 
باشند. ویژگی های ایشان در ابعاد مختلف 
چنان است که بعید است در آینده نزدیک 
کسی بتواند در آن حد ظاهر شود. ازجمله 
ویژگی های آیت اهلل هاشمی این بود که 
همچنین  بود،  مذهبی  و  توانا  خطیبی 
عالمی فقیه و به عنوان یک مجاهد تشیع در 
جهان محسوب می شد و مورد اهتمام همه 

قرار می گرفت.
مدیر بسیار قوی در مجلس و دولت بود 
و همچنین تحلیلگر بسیار حاذقی بود که 
می توانست مسائل داخلی و جهانی را مورد 
خصوصیات  ازجمله  دهد.  قرار  بررسی 
دیگر ایشان از نظر تشکیالتی این است 
که بسیار قدرتمند بودند و توانستند حزب 
جمهوری اسالمی را با حضور آیت اهلل شهید 
تشکیل  رهبری  معظم  مقام  و  بهشتی 
ویژگی های  مختلف،  ابعاد  در  دهند. 

منحصر به فرد داشتند.
گرفت  قرار  هجمه  مورد  چرا  اینکه 
آدم های  وقتی  که  است  دلیل  این  به 
به یک  بزرگ شوند  کوچک می خواهند 
برخورد  این  می کنند.  حمله  بزرگ  آدم 
صورت  اصالح طلبان  سوی  از  جایی  در 
گرفت که بعداً پشیمان شدند و یک زمانی 
که  گرفت  صورت  احمدی نژاد  سوی  از 
هنوز پشیمان نشده اما عاقبتش به اینجا 
رسیده که به عنوان یک رئیس جمهور باید 
بست بنشینند که وقتی جویا شدیم موقع 
بست نشینی چه اتفاقی افتاد، گفتند در 
یک گوشه نشستند و از همان جا هم بعد 
از یک مدتی به دلیل استقبالی که انتظار 

داشت نشد، بیرون رفت.
 برخی معتقدند آیت اهلل هاشمی 
اما  بود  اصولگرایی  اردوگاه  از 
ظرفیت  این  نتوانستند  اصولگرایان 
را در خود حفظ کنند. نمونه دیگر آن 
هم آقای ناطق نوری است. دلیل اینکه 
ظرفیت های  نتوانستند  اصولگرایان 

خود را نگه دارند، چیست؟
برخی  ظرفیت  از  بعضاً  اصولگرایان 
موقعیت ها، اشخاص یا شرایط نتواستند 
هاشمی  آقای  ببردند.  را  الزم  بهره 
جمهوری  حزب  بنیانگذار  رفسنجانی 
اسالمی و بنیانگذار جامعه روحانیت مبارز 
تهران که از اصیل ترین و قابل اعتمادترین 
تشکیالت اصولگرایان است، بودند و قبل از 
اینکه بحث اصولگرا و غیراصولگرا مطرح 
شود دارای جامعیت و یک نوع محوریت 
برای نظام بودند. بعداً در رسانه ها که بحث 
اصولگرا و اصالح طلب پیش آمد، یک عده 
آمدند و با تخریب ایشان شرایطی به وجود 
آوردند که در مجلس حضور نیافتند. البته 

كسانی كه به هاشمی 
خواص بی بصیرت گفتند 

خودشان بی بصیرت 
بودند. اگر آقای هاشمی 

در مملکت به عنوان 
كسی كه امام وی را قبول 

داشتند و مقام معظم 
رهبری درباره ايشان بیان 
كردند هیچ كس برای ما 

هاشمی نمی شود، بصیرت 
نداشته ديگر چه كسی در 

مملکت بصیرت دارد؟

،،
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قبول دارم که اصولگرایان هم نسبت به 
ایشان نامهربانی هایی کردند و نتوانستند 
از ظرفیت ایشان استفاده کنند. بزرگترین 
اشکال زمانی پیش می آمد که احمدی نژاد 
وارد عرصه سیاسی شد و یک اختالفی بین 
اصولگرایان ایجاد کرد که به این زودی ها 
هم قابل ترمیم نیست. یقیناً احمدی  نژاد 
اول،  دور  به خصوص  خود  انتخاب  در 
مدیون اصولگرایانی مانند مؤتلفه و دیگر 

جریان   های اصولگرایی است.
در سال 92 که شورای نگهبان آیت اهلل 
هاشمی را ردصالحیت کرد ضربه بزرگی 
هر کس  بود.  ایشان  سیاسی  زندگی  بر 
جز یک اصولگرای حقیقی که این همه 
خدمت به انقالب و کشور کرده و مورد 
تأیید امام و رهبری قرار داشت و کشور را در 
سخت ترین شرایط اداره می کرد و مجمع 
بدترین  در  را  نظام  مصلحت  تشخیص 
بدبین  نظام  به  می کرد  حفظ  شرایط 
می شد، اما دیدیم که با این جایگاه دختر 
و پسرش زندانی شدند ولی کوچکترین 
عکس العملی به خرج نداد. چنین آدمی 
ولی  کردند  ردصالحیت  انتخابات  در  را 
آیت اهلل هاشمی تا روز فوتش هم با همه 
گفت و خندید، بنابراین اصولگرایی یعنی 
اینکه خود را فدای نظام کردن. واقعاً اینها 
معیارهای اصلی اصولگرایی است. بودن با 
نظام در هر شرایط چه هنگامی که مردم 
به  استقبال می کنند و چه هنگامی که 
ایشان حتی به عنوان یک نفر در جمع 
30نفری نمایندگان تهران رأی نمی دهند 
یا حتی دردناکتر وقتی صالحیت ایشان رد 
می شود یا فرزندانشان به زندان می روند اما 
حتی یک لحظه در دفاع از نظام و رهبری 
تردیدی به خود راه ندادند.ایشان همیشه 
تأکید داشت که با دو چیز معامله نمی کند؛ 
یک نظام و دوم مقام معظم رهبری که این 
موارد خط قرمز ایشان بود. می گفتند بر سر 
نظام حتی با خانواده ام مماشات نمی کنم. 
چه مبنایی برای اصولگرایی قوی تر از این 
وجود دارد که همه وجود خود را صرف ایده  
خویش کند، بنابراین ایشان از نظر من به 

معنی دقیق اصولگرا بودند.
آمد  وجود  به  زمانی  اساسی  مشکل 
که احمدی نژاد با آن شرایط زمانی آمد 
و نه تنها به آقای هاشمی بلکه به آیت اهلل 
مهدوی کنی و آقای ناطق نوری اهانت 
داد  رخ  اصولگرایان  بین  شکافی  و  کرد 
احمدی نژاد  بگوییم  می توانستیم  نه  که 
می توانستیم  نه  و  نیست  اصولگرایان  از 
کارهای او را تأیید کنیم. این مشکالت 
حق  به  هاشمی  آیت اهلل  و  آمد  پیش 
گالیه مند بودند اما کوچکترین خطوری 

در خدمات ایشان به وجود نیامد.
که  کردند  عنوان  بسیاری    
بصیرت  آن قدر  هاشمی  آیت اهلل 
داشت که این روزها را پیش بینی کند 
مبنی بر اینکه احمدی نژاد به چنین 
رفتارهای  آیا  بزند.  دست  رفتاری 
تمام  حمایت های  تاوان  احمدی نژاد 

قد اصولگرایان نیست؟
آقای  وامدار  شدت  به  احمدی نژاد 
ایشان  زمان  در  که  چرا  است  هاشمی 
استاندار بوده و از دست او مدال گرفته و 
حتی مملکت به شدت وامدار ایشان است. 
امام با بازوانی مانند آقای هاشمی، آیت اهلل 
بهشتی، مقام معظم رهبری، شهید باهنر 
و موسوی اردبیلی توانست نظام اسالمی را 
پایه گذاری کردند. اصولگرایان گرچه هرگز 
با احمدی نژاد مخالفت نکردند ولی هرگز 
تمام قد از او دفاع نکردند. در حقیقت مسأله 

احمدی نژاد موجب ایجاد بحث های وسیع 
و شکاف های وسیع تر بین اصولگرایان شد 
اما آیت اهلل هاشمی با بصیرتی که داشتند 

این آینده را پیش بینی کردند.
  در دانشگاه آزاد با آقای هاشمی 
داشتید.  همکاری  ایشان  خانواده  و 
آزاد  را در دانشگاه  ایشان  مدیریت 

چگونه دیدید؟
روز اولی که شروع به کار دانشگاه آزاد 
به  را  جاسبی  دکتر  ایشان  بود  اسالمی 
عنوان رئیس دانشگاه آزاد انتخاب کردند 
که در آن زمان معاون نخست وزیر بود. 
البته قبل از آقای جاسبی با من مذاکره 
کردند که به ایشان گفتم هر جا که بگویند 
آماده خدمت هستم و حتی چند دوره هم 
تدریس کردم. آیت اهلل هاشمی با دست 
خالی دانشگاهی را ایجاد کرد که اکنون به 
عنوان یکی از بزرگ ترین دانشگاه هاست. 
با  آزاد  دانشگاه  تبریز  واحد  دارم  یاد  به 
10هزار تومان کار خود را شروع کرد، بله 
درست شنیدید؛ 10هزار تومان. دانشگاه 
بزرگ ترین  از  دولتی  بودجه  بدون  آزاد 
میلیون  چند  که  دنیاست  دانشگاه های 
از  بسیاری  در  و  دارد  فارغ التحصیل 
استان ها واحدهای شان بسیار مجهزتر از 
دانشگاه های دولتی است. من خودم رئیس 
دانشگاه بین المللی امام خمینی بودم و 
وقتی با دانشگاه آزاد واحد قزوین مقایسه 
می کردم همه چیز از نظر فضای ورزشی، 
مذهبی، مسجد و فضای سبز بهتر بود. به 
شوخی می گفتم که من حاضرم به جای 
واحد  رئیس  بین المللی،  دانشگاه  رئیس 
تأسیس  به  توجه  با  بنابراین  باشم.  آنجا 
دانشگاه آزاد توسط آیت اهلل هاشمی به این 
نتیجه می رسیم که باید یک فرد از استعداد 
وارد  جا  هر  که  باشد  برخوردار  باالیی 
می شود موفقیتی به دست آورد. اینکه با 
دست خالی دانشگاه آزاد را تأسیس کردند 
و به اینجا رسید قابل تقدیر است. حتی در 
بحث مترو که از یادگارهای ایشان است 
اصاًل باور نمی کردیم که در تهران بتوانیم 
حتی خاک مترو را منتقل کنیم که اینها 

همه یادگارهای این بزرگوار است.
در هر حال یک فرد جامع بودند که 
هر جا ورود کردند موفق شدند؛  مجلس، 
دانشگاه  مبارز،  روحانیت  جامعه  دولت، 
نمازجمعه،  بحث های  اسالمی،  آزاد 
مذهبی با برادران اهل تسنن و... یک مدیر 
کاریزماتیک با استعداد فراوان و هوش و 
حافظه بی نهایت، با سخنانی شیرین بودند 
که حتی وقتی در نماز جمعه از مصائب اهل 

بیت با بیانی ساده صحبت می کردند همه 
اشک می ریختند.

  بعد از تغییر مدیریت دانشگاه 
آزاد برخی معتقدند این دانشگاه از 
مشی آیت اهلل هاشمی فاصله گرفته 

است. نظرتان چیست؟
والیتی  دکتر  حضور  با  ندارم.  قبول 
قدری مسائل دارد جدی تر گرفته می شود 
و به مسائل فرهنگی توجه و دقت بیشتری 
می شود. آقای هاشمی با آن همه مشغله 
نمی توانستند وقت خود را صرف دانشگاه 
اکنون دارد در  آزاد  آزاد کنند. دانشگاه 
مسیر تکامل خود حرکت می کند و اینکه 
بگوییم دارد از مشی آیت اهلل هاشمی دور 
می شود، نه این گونه نیست، اما می شود 
گفت که نظم و انضباط بیشتری در آن 

دارد حاکم می شود.
  یکی از انتقادات به صداوسیما 
این است که تصویر آیت اهلل هاشمی 
مطلبی  هم  اگر  یا  نمی داد  نشان  را 
بود به صورت کنایه ای و تلویحی بیان 
ایشان  درگذشت  از  بعد  اما  می شد 
چه  را  آن  دلیل  داد.  رفتار  تغییر 

می دانید؟
بین  در  که  است  خصلتی  متأسفانه 
همه ما وجود دارد. تا افراد در قید حیات 
بیان  را  انتقادات  و  اشکاالت  هستند 
می کنیم. این روش همه ماست و مثالی 
زنده  ایران  در  »ما  می گوید  که  هست 
خوب و مرده بد نداریم«. وقتی یکی را از 
دست می دهیم می فهمیم که چه گوهری 
این گونه  متأسفانه  داده ایم.  دست  از  را 
هستیم و تا افراد حضور دارند ارزش آنها 
را درنمی یابیم. حتی حضرت علی)ع( هم 
از شهادتشان شناخته شدند. شاید  بعد 
شخصیت هایشان  از  ما  از  بهتر  غربی ها 

حمایت و قدردانی می کنند.
در  را  هاشمی  آیت اهلل  نقش    
چگونه  صنعتی  زیرساخت های 
چه  هسته ای  بحث  در  و  می بینید 

نقشی را ایفا کرد؟
در زمانی که در مجلس حضور داشتند 
در این زمینه با ایشان در ارتباط بودیم و 
می توان گفت پدر هسته ای ایران، آیت اهلل 
هاشمی است که در سخت ترین شرایط 
که امکانات بسیار کم بود، توجه به آینده 
داشت و وقت می گذاشت و گزارشات را 
مطالعه می کرد. حتی در تعطیالت عید 
سال 62 و در بحبوحه جنگ، برای بحث 
پیگیری  و  می گذاشت  وقت  هسته ای 
می کرد و افراد را جمع کرده بود و برای این 

صنعت برنامه ریزی می کرد.
آیت اهلل هاشمی به درستی به عنوان 

سردار سازندگی معروف شدند.
با  آیت اهلل  برخورد  نحوه   
اقلیت های مذهبی چگونه بود و این 
الگو  می تواند  چقدر  ایشان  رویکرد 
مانند  مواردی  شاهد  تا  گیرد  قرار 
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای 

شهر یزد نباشیم؟
آیت اهلل  زمان  در  شوراها  قانون  اصل 
هاشمی در مجلس جدی گرفته شد. شاید 
یک خأل قانونی است. شورای نگهبان آن 
را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده که به 
آن رآی نداد و این یک خأل قانونی است که 
نمی شود اقلیت های مذهبی عضو شورای 
شهر باشد. وقتی که سؤال کردم چرا این 
افراد می توانند در مجلس حضور داشته 
باشند اما در شورای شهر نمی توانند، پاسخ 
دادند که به این دلیل است که در مجلس 
قانون وجود دارد. اگر اکنون آقای هاشمی 

رفسنجانی رئیس مجلس بودند به راحتی 
این مسأله را حل و فصل می کردند.

با آیت اهلل و  اینکه  به  با توجه    
خانواده شان نزدیك بودید رابطه وی 
با خانواده را چگونه توصیف می کنید؟

خوشبختانه با برخی از فرزندان ایشان در 
ارتباط بودم. از آقای یاسر هاشمی در تربیت 
بدنی استفاده کردیم و با خانم فائزه هاشمی 
در کمیته المپیک و بازی های کشورهای 
با  و  داشتیم  همکاری  اسالمی  آسیایی 
آقای محسن هاشمی ارتباط خوبی داریم. 
همچنین با آقای محمد هاشمی برادر ایشان 
ارتباط قدیمی از سال 47 در آمریکا داشتم. 
آیت اهلل هاشمی فردی بسیار عاطفی ای بود 
که با توجه به شخصیت سیاسی شان باور 
نمی کردیم که در زندگی شخصی این قدر 
عاطفی باشند. وقتی راجع به امام حسین)ع( 
صحبت می کردند این قدر به دید عاطفی 
نگاه می کردند، بدون اینکه نیاز باشد شعر 
یا مرثیه ای بخوانند همه تحت تأثیر قرار 
بسیار  خانواده  با  رابطه شان  می گرفتند. 
صمیمی و عاطفی بود. زمانی که پسرشان 
انتقاد  برخی  برود  زندان  به  می خواست 
داشت که چرا برای او دعا خواندند. این 
طبیعی ترین کاری است که یک پدر برای 
فرزندش انجام می دهد. دعای سفر در گوش 
پسر خواندن، طبیعی ترین، عاطفی ترین و 

مذهبی ترین وظیفه یک پدر است.
 آیا با کسی برخورد داشته اید که 
از برخوردش با آقای هاشمی پشیمان 

باشد؟
هجمه  بزرگ ترین  که  اصالح طلبان 
را به آقای هاشمی داشتند اکنون بسیار 
پشیمان هستند اما برخی ها را دیدم که 
می گفتند وقتی رفتیم و منزل ایشان را 
که زندگی ساده و مبل های قدیمی داشت، 
دیدیم نظرمان برگشت. آن خانه جماران را 
هم امام داده بودند.  بسیاری فکر می کردند 
ایشان زندگی بسیار تجملی داشته باشد اما 
وقتی خانه ایشان را دیدند بسیار پشیمان 

بودند که با دیده عداوت برخورد کردند.
  خبر فوت آیت اهلل هاشمی را چه 
زمانی دریافت کردید و چه احساسی 

داشتید؟
در زمان نماز مغرب و عشا در مسجد 
احمدیه تهران پارس برای شرکت در نماز 
جاللی  آیت اهلل  بزرگداشت  و  جماعت 
خمینی حضور داشتم که در آنجا وسط 
نماز این خبر را دریافت کردم. با توجه به 
اینکه ارادت بسیار باالیی به ایشان داشتم و 
بارها به ایشان گفتم که باید اجازه می دادید 

ماهی یک بار چند دقیقه ای شما را ببینم، 
خبر برای من بسیار دردناک بود و اول 
امیدوار بودم که دروغ یا شایعه باشد. البته 
ایشان در سال 58 ترور شدند که وقتی 
شنیدم بسیار ناراحت شدم اما امام بعد از 
آن فرمودند هاشمی زنده است تا نهضت 

است و این برای ما قوت قلب بود.
در  هاشمی  آیت اهلل  مانند  افرادی 
آن  دیگر  که  آمدند  وجود  به  شرایطی 
چنین  پیدایش  و  ندارد  وجود  شرایط 
زمان  آنها در  است.  افرادی دیگر محال 
سختی  زندگی  شاهنشاهی  دیکتاتوری 
را تجربه کرد و مورد تبعید و زندان قرار 
شدند.  آبدیده  شرایط  آن  در  و  گرفتند 
پیدا  پرورش  این شرایط  در  که  کسانی 
بتواند  کسی  که  است  بعید  می کنند 
جایگزین آنها شود. ممکن است افرادی 
پدید آیند که دانشمندتر باشند اما اینکه 
باشند  تجربه  و  جامعیت  چنین  دارای 

ممکن نیست یا حداقل خیلی بعید است.
باید چنین افرادی به نسل جوان معرفی 
شوند. اگر این نسل یک دوره دیگر بگذرد 
وجود  شخصیت ها  این  با  آشنایی  دیگر 
ندارد. شخصیت زندگی آیت اهلل هاشمی 
با آن درجه از تبعیت از قانون و عالقه مندی 
به نظام، یک الگو است.هر کس دیگری در 
جای ایشان بود و فرزندانش را بازداشت 
می کردند دلخور می شد اما آقای هاشمی 
از  نیاورد. کسانی که  به روی خود  اصاًل 
شرایط  و  بودند  همراه  ایشان  با  نزدیک 
زندگی شان را در سختی ها و جنگ دیدند 
باید این مطالب را بیان کنند. در روزهای اول 
انقالب با ایشان جلسه ای داشتیم. مسؤولیت 
داشت،  برعهده  را  مستضعفان  بنیاد 
شورای انقالب را اداره می کرد و منافقین و 
گروهک ها هم در داخل اقداماتی را انجام 
آ قای محمد هاشمی گفتم  به  می دادند. 
ایشان به نظر خیلی خسته هستند. گفتند 
روزی 18، 19 ساعت کار با این همه فشار 

انجام می دهد و کوچکترین گالیه ای ندارد.
  آیا آقای ناطق نوری می تواند 
بخشی از خأل آیت اهلل هاشمی را پر 

کند؟
از سال 36 که با یکدیگر درس طلبگی 
می شناسم  را  ایشان  تاکنون  می خواندیم 
که  هستند  بسیاری  توانایی های  دارای  و 
می تواند بخشی از جایگاه آیت اهلل هاشمی را 
جبران کند. آقای ناطق نوری ظرفیت بسیار 
خوبی برای کل کشور محسوب می شود. بارها 
با ایشان صحبت کردیم اما متأسفانه به دلیل 
برخی مسائلی که در سال 88 و تخریب هایی 
گالیه مند  گرفت،  صورت  ایشان  علیه  که 
هستند. امیدواریم بتوانیم وی را راضی کنیم 
که در عرصه سیاسی فعال باشند. منظور این 
نیست که رئیس جمهور شوند بلکه بیایند به 
کل نظام کمک کنند نه اینکه صرفاً در یک 
جناح حضور یابند.خدمت به نظام برای افرادی 
والمسلمین  حجت االسالم  ظرفیت های  با 
ناطق نوری به پست و مقام نیست. چنین 
افرادی یک ظرفیت خاصی دارند و می تواند 
به عنوان شخصیت های مرجع اجتماعی الگو 
و اسوه باشند.تجربیات فراوان این افراد در 
جایگاه های رفیع در نظام جمهوری اسالمی 
می تواند برای نسل جوان و نسل های آینده 
دعوت  ایشان  امیدوارم  باشد.  مفید  بسیار 
دوستان را برای حضور بیشتر در اجتماع و 
سیاست بپذیرند، هرچند که هم  اکنون حوزه 
علمیه بسیار مهمی در لواسان دارند و خدمات 
حوزوی فراوانی انجام می دهند اما معتقدم 
ظرفیت ایشان بسیار باالتر از مدیریت یک 

حوزه است.

ايشان همیشه تأكید 
داشت كه با دو چیز معامله 
نمی كند؛ يک نظام و دوم 
مقام معظم رهبری كه اين 

موارد خط قرمز ايشان 
بود. می گفتند بر سر نظام 

حتی با خانواده ام مماشات 
نمی كنم. چه مبنايی برای 
اصولگرايی قوی تر از اين 

وجود دارد

 يک فرد جامع بودند كه 
هر جا ورود كردند موفق 

شدند؛  مجلس، دولت، جامعه 
روحانیت مبارز، دانشگاه 
آزاد اسالمی، نمازجمعه، 

 بحث های مذهبی با برادران 
اهل تسنن و... يک مدير 
كاريزماتیک با استعداد 

فراوان و هوش و حافظه 
بی نهايت

،،،،



يكشنبه  17 دي  1396

44

ويژه نامه نخستین سالروز درگذشت
 آيت اهلل هاشمي رفسنجاني        
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آیت اهلل  فوت  از  چگونه  و  کی     
هاشمی رفسنجانی اطالع یافتید؟

در اتاق مطالعه ام در منزل نشسته بودم 
و تلویزیون هم روشن بود. دیدم زیرنویس 
تلویزیون از خوب نبودن حال جسمی آیت اهلل 
هاشمی خبر داد. بسیار دگرگون و دل نگران 
شدم. در نهایت نیز تلویزیون از درگذشت 
ایشان خبر داد و بسیار ناراحت و منقلب شدم. 
شب فوت کرده بودند و نمی دانستم کجا بروم. 
منتظر ماندم تا آنکه فردا صبح به تهران آمدم و 

به جماران رفتم.
  با کسی از خانواده ایشان صحبت 

کردید؟
فکر کنم با آقا یاسر بود. آیت اهلل هاشمی 
یک شخصیت معمولی نبود و برای همه ملت 
ایران جایگاه باالیی داشت. ایشان از ارکان نظام 
بودند. نه تنها خانواده آیت اهلل هاشمی، بسیاری 

از مردم نیز ناراحت بودند.
من نیز احساس یتیمی کردم زیرا ایشان 
اندیشه  و  فکر  بود.  پشتوانه ای  و  استوانه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برای من بسیار 
ارزشمند بوده و هست. ایشان یک شخصیت 
جریان ساز بودند. یک شخصیت ساده نبود 
بلکه یک جریان فکری داشت که من نیز تالش 
می کردم در آن جریان حضور داشته باشم. 
ایشان یک قرائت خاص کاربردی از دین داشت 
که با رحلتشان احساس می کنم این جریان 
اسالم شناسی یتیم شد. این مسأله برای من 
از همه چیز مهم تر است. البته خداوند همیشه 
جبران گر است. خوشبختانه در خط فکری 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، یاران و شاگردانی 
هستند که آنها این راه را ادامه می دهند که 
می توان به آیت اهلل سیدحسن خمینی و دکتر 
حسن روحانی اشاره کرد که خط فکری شان را 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی می گیرند و همان 

نگاه را دارند.
  اولین باری که آیت اهلل را دیدید و 
موجب نزدیکی و قرابت میان شما دو نفر 

شد، چه زمانی بود؟
به یاد ندارم ولی آیت اهلل هاشمی  دقیقاً 
انقالب نقش  ابتدای پیروزی  از  رفسنجانی 
بی بدیلی در نظام جمهوری اسالمی داشت. 
اولین بار ایشان را در تلویزیون و کنار امام 
دیدم. ایشان همیشه کنار امام بودند. سپس 
نماز  خطیب  و  مجلس  رئیس  ایشان  هم 
جمعه تهران شدند. گاهی من در مراسم نماز 
جمعه ایشان حضور می یافتم. یکی از بهترین 
خاطرات من این است که پیش از خطبه های 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 
به  سخنرانی  آن  داشتم.  سخنرانی  تهران، 

مناسبات 14 و 15 خرداد ماه بود و من در 
رابطه با والیت فقیه، مشروعیت و مقبولیت 
نظام سخنرانی کردم. بعد از پایان سخنانم، 
من از پله ها در حال آمدن به سمت پایین 
بودم که دیدم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
زیر تریبون و جایگاه نشسته اند. سالم کردم 
و کنار ایشان نشستم. ایشان به من گفتند در 
راه از طریق رادیو سخنرانی ات را گوش کردم. 
آنجا مرا نصحیت و توصیه کردند و گفتند 
بیان کردی که خود  به گونه ای  را  مطالب 
را در برابر مردم قرار دادی و به گونه ای سخن 
گفتی که رأی مردم ارزشی ندارد. ایشان گفت 
این مسأله اشتباه است و این گونه سخن نگو. 
گفتند که مطالبت خوب بود ولی لحنت خوب 
نبود. گفتند امام هیچ وقت این گونه سخن 
نمی گفت و خود را مقابل مردم قرار نمی داد 
بلکه مردم را با خود همراه می کرد و همراه با 
مردم بود. سپس گفتند سخنرانی من درباره 
امام و سیره ایشان است. گوش کن. در صف 
نماز جماعت قرار گرفتم و آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی هم سخنرانی کرد. ایشان بدون 
واکاوی  به  به تفصیل  یادداشتی،  هیچ گونه 
جریان مبارزات انقالب اسالمی و حرکت امام 
پرداختند. دقیقاً به موضوع رأی مردم و نظر 
امام هم اشاره کردند و گفتند نه امام از مردم 
جدا بود و نه مردم از امام. این موضوع، نکته 

درس آموزی بود که به من یاد دادند و از آن روز 
به بعد، این سخنان و آن تذکر، مرا عوض کرد.

تفکر سیاسی  ویژگی  مهمترین    
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی چه بود؟

رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  اندیشه 
کاربردی بود. ایشان می گفت باید از اسالم 
قرائتی داشته باشیم که به درد بخورد. در ثانی، 
ایشان برای مردم و نقش و رأی آنها اهمیت 
بسیاری قائل بود. مانند برخی از آقایان نبود 
که برای رأی مردم پشیزی ارزش قائل نبودند و 
بگویند مشروعیت صددرصد از جانب خداوند 
از  مشروعیت  می گفت  ایشان  شود.  تأمین 
جانب خداوند است ولی رأی مردم هم در 
مشروعیت الهی سهم دارد یعنی مردم هم باید 
حاکم را بخواهند. همچنین آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی نگاه جهانی داشت. من درخصوص 
مسأله ای نزد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رفتم 
و از رفقای قدیمی ایشان گله کردم. آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی گفتند من به این مسائل 
و تخریب ها توجهی ندارم، وقت و حوصله اش 
را هم ندارم، باید به مسائل جهانی بیاندیشم 
و درباره آنها و مواجهه انقالب و نظام با آنها 
راهکاری پیدا کنم. من سطح خودم را پایین 
نمی آورم و خود را با کسانی که علیه من فعالیت 
می کنند، درگیر نمی کنم. می خواهم بگویم 

هاشمی نگاه وسیع و جهانی داشت.

بود.  توسعه گرا  هاشمی  مرحوم    
اولین کتاب هایی که مرحوم نوشت  از 
چه  بود.  فلسطین  یا  امیرکبیر  درباره 
مسائلی موجب می شد تا او به توسعه یا 

مسائل جهانی توجه داشته باشد؟
معنای  به  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
واقعی کلمه روشنفکر دینی بود. ایشان نسبت 
به جریانات روشنفکری و سیاسی مسلط بود 
و آگاهی داشت. از طرفی ایشان انقالب های 
جهانی را خوانده بود. ایشان یک کتاب قدیمی 
دارد که به جریان های جهانی مانند انقالب 
کبیر فرانسه یا انقالب اکتبر 1917 روسیه 
پرداخته است. ایشان این جریان ها و تحوالت 
را تحلیل می کند. این موضوع نشان می دهد 
که بینش وسیعی دارد. درخصوص توسعه گرا 
بودن ایشان باید بگویم که آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی معتقد بود که اسالم باید حکومتی 
داشته باشد که در مجموعه کشورهای دنیا از 
زمره حکومت های پیشرفته محسوب شود. 
استدالل ایشان آن بود که حکومت اسالمی 
باید حکومتی باشد تا مردم دنیا از آن خوششان 
رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل  نگاه  بیاید. 
توسعه  گرایانه بود. ایشان وضع خوبی را برای 
مردم آرزو داشتند. می خواستند وضعیت با 
کیفیتی برای مردم ایجاد کنند. می گفتند چرا 
مسلمانان و ایران باید جزو کشورهای جهان 

سوم و توسعه نیافته باشند؟ می خواستند ملت 
ایران، ملتی سرافزار و با عزت در کل جهان 
محسوب شود. ایشان به دنبال استقالل در 
همه ابعاد بودند و کلید آن را توسعه کشور 
می دانستند هرچند که جریاناتی، این دیدگاه 

را قبول نداشتند و مقابل او می ایستند.
  اعتدال از کلیدواژه های آیت اهلل 
پایانی  هاشمی رفسنجانی در 10 سال 
ایشان بود. اعتدال از منظر ایشان دارای 
چه معنایی بود و با جریان های سیاسی 
چه  اصولگرایی  و  اصالح طلبی  همانند 

قرابتی داشت؟
بعضی ها برای آنکه اعتدال را خراب کنند، 
تفسیرهای غلطی ارائه دادند تا فرهنگ اعتدال 
را بکوند که البته هدفی اصلی آنها هم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی و جریان پیرو ایشان است. 
اعتدال یعنی  آنها می گویند  به طور مثال، 
سازش و هم این و هم آن و دوگانگی. آیت اهلل 
اعتقادی  نگاه  این  به  رفسنجانی  هاشمی 
نداشت و معتقد بود نه افراط و نه تفریط. ما 
در تاریخ اسالم هم گروه های افراطی داریم و 
مسائل  درخصوص  تفریطی.  گروه های  هم 
دیدگاه های  آخرت،  و  دنیا  مانند  مختلف 
افراطی و تفریطی وجود دارد. آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی نگاهش این بود که اسالم می گوید 
برخی ها  آخرت.  هم  و  بپرداز  دنیا  به  هم 
می گویند دنیا را بچسبیم و آخرت را بی خیال 
این  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  که  شویم 
دیدگاه را قبول نداشت. عده ای هم می گویند 
فقط آخرت و با دنیا کاری نداشته باشیم که 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی باز هم این دیدگاه 
را قبول نداشت. ایشان معتقد بود اگر دنیایت 
را درست کنی، آخرتت هم درست می شود. 
نگاه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در فهم دین 
اعتدالی بود. ایشان دنیا و آخرت را قابل جمع 
بین المللی  مسائل  درخصوص  می دانست. 
معتقد بود که نباید با همه کشورهای دنیا سر 
جنگ داشت و نه اینکه از آن طرف به دامن 
آنها غش کرد. باالخره عده ای در دنیا دشمن 
ما هستند که نمی توانیم با آنها دوست باشیم 
ولی نباید انسان های افراطی باشیم که دنیا را 

دشمن خود بکنیم.
  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 12 
سال آخر عمرشان با جریان وابسته با 
آیت اهلل مصباح زاویه داشت و البته آن 
طرف در زدن ایشان کم نگذاشت. ریشه 

آن اختالف در چیست؟
اختالفات فکری به پاردایم و ساختاری 
فکری افراد بازمی گردد؛ همان تلقی و نوع 
نگاه به دین و اسالم. جریان آیت اهلل هاشمی 

حجت االسالم و المسلمین محسن غرويان:

هاشمی كتبی با هاشمی 
شفاهی خیلی متفاوت بود

،،
شخصیت های سیاسی یا بازیگر عرصه سیاست هستند یا به بازیگردانی در این عرصه می پردازند. معدود افرادی هستند که در دنیای سیاست هم بازیگر قابلی هستند و هم می توانند دست به جریان سازی زده و 
کارگردان باشند. آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از این معدود افراد است که بازیگری قابل و تأثیرگذار در عرصه سیاست بوده و هم در عرصه کارگردانی، آثار و جریان های ماندگاری را از خود به جای گذشته است. 
مدعای این حرف، نقش بی بدیل هاشمی در پیروزی انقالب، تأسیس نظام، 9 سال ریاست مجلس و هشت ریاست جمهوری و البته سالیان سال ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. هاشمی، همیشه مرد اول 
انتخابات مجلس خبرگان از حوزه انتخاببیه تهران بود و رأی او آنچنان باال بود که به نظر می رسد سالیان سال، دستیابی به آن رکورد دست نیافتنی باشد. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، رأی یکپارچه 
مردم تهران به لیست های انتخاباتی مورد حمایت او در مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری و تأثیرپذیری جریان های سیاسی کشور از کنش های او هم موجب شده تا او را کارگردانی بزرگ بدانیم. در رابطه با 

تفکر سیاسی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و نقش آفرینی او در عرصه های کالن گفت وگویی با حجت االسالم والمسلمین محسن غرویان داشته ایم که مشروح آن در ادامه می آید.
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رفسنجانی، جریانی است که می گوید اسالم 
برای دنیا آمده و فقط برای آخرت نیست. 
معتقد است اخالق و اسالم باید خود را در 
زندگی مردم نشان دهد و نباید به چند عبادت 
آیت اهلل  اسالم شناسانه  نگاه  دهیم.  تقلیل 
هاشمی رفسنجانی با آقایان دیگر متفاوت 
بود و همین مسأله موجب شده بود تا آنها با 
یکدیگر تفاوت دیدگاه و بینش داشته باشند. 
رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  مثال،  طور  به 
به رأی مردم اعتقاد بسیاری داشت. ایشان 
در  را  خود  و  انتخابات  در  حضور  رکوردار 
معرض رأی مردم قرار دادن هستند. ایشان 
در هر انتخاباتی حاضر می شد، به گونه ای که 
شنیدم فرزندانشان می گفتند می ترسیم پدر 
در انتخابات شوراها نیز ثبت نام کند. آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی نگاه مردمی داشت و خود 
را جدا از مردم نمی دانست. ایشان می گفتند ما 
تنها در زمانی مسؤول هستیم که مردم به ما 
رأی بدهند و در غیر این صورت مسؤولیت بر 
دوش ما نیست. در مجموع، طرز اسالم شناسی 
و اجتهاد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با آقایان 
دیگر متفاوت بود. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
درباره آیت اهلل مصباح نزد من گفتند که آقای 
مصباح از دوستان قدیمی من هستند و بیش 
از 50 سال است که وی را می شناسم. تعجب 
می  کنم که آقای مصباح چرا این گونه در مقابل 
من موضع گیری می کند در حالی که ما با 

یکدیگر رفیق بودیم.
دلخوری  موجب  حمالت  این    

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نشده بود؟
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی حالت عناد و 
کینه ای نسبت به آقای مصباح نداشت که برای 
من بسیار جالب بود. نهایت چیزی که مرحوم 
هاشمی رفسنجانی درباره آقای مصباح گفتند 
این بوده که ایشان از همان قدیم االیام یک 
دنده و لجباز بود ولی با این حال، تفکر جریان 
وابسته به ایشان را نقد می کرد و قبول نداشت. 
تفکر را نقد می کرد و این گونه نبود که عناد و 
کینه شخصی داشته باشند. می گفتند که این 
جریان با انقالب فاصله داشتند و با امام قرابتی 
نداشتند. به نوعی تفکر آن جریان را ارتجاعی 

می دانستند.
آیت اهلل  ادبیات  شدن  انتقادی    
هاشمی رفسنجانی از سال 84 هم به 

خاطر قدرت گرفتن این تفکر بود...
آقای  از  یزدی  مصباح  آیت اهلل  بله، 
احمدی نژاد  و  کرد  حمایت  احمدی نژاد 
هاشمی  آیت اهلل  و  شد  رئیس جمهور 
این جریان  احساس کردند که  رفسنجانی 
امورات کشور  و  بر قدرت مسلط می شوند 
موجب  مسأله  این  می افتد.  دست شان 
ناراحتی شان شده بود زیرا این تفکر را برای 
نظام و کشور قبول نداشتند و اعالم خطر هم 
مشاهده  امروز  که  روزهایی  همین  کردند. 
می کنیم، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی سال ها 

قبل پیش بینی کرده بودند.
  چوب این پیش بینی را خوردند و 

خیلی به ایشان حمله شد...
بله. این فراز و نشیب هایی است که وجود 
داشته ولی نگاه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
به آینده دقیق بود. ایشان آینده را می دید و 
اتفاقاتی که امروز از سوی جریان احمدی نژاد 
آیت اهلل  که  گونه ای  به   – می   گیرد  صورت 
مصباح هم گفتند من احمدی نژاد را منحرف 
می دانم – پیش بینی کرده بود و گفتند من 

انحراف را می بینم.
احمدی نژاد،  جریان  از  غیر  آیا    
هم  دیگری  نگرانی  هاشمی  مرحوم 

نسبت به انقالب اسالمی داشت؟
هاشمی  آیت اهلل  نگرانی  بیشترین 
رفسنجانی، حاکم شدن تفکر تحجر بر کشور 

بود و اصرار داشت مجموعه ای مانند دانشگاه 
آزاد به سمت علم، توسعه و پیشرفت حرکت 
کند. از اینکه جریاناتی مانند مداحان، امور 
کشور را در دست بگیرند و منبری ها و مداحانی 
که فقط ظاهری از دین را به مردم بدهند و 
نباشد،  اندیشه ای  و  علم  کارهایشان  پشت 
احساس ناراحتی می کردند. از کتاب امیرکبیر 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و سخنانی که در 
روزهای پایانی خودشان درباره امیرکبیر کرده 
بودند، نشان می دهد ایشان از مسلط شدن 
جریان تحجرگرایی و کسانی که به اسم دین 

و مذهب کشور را عقب نگه دارند، نگران بودند.
نمازجمعه های  است  مشهور    
از  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
اینکه  یا  بوده  نمازجمعه ها  شلوغ ترین 
بی نظیر  تشییع های  از  تشییع شان، 
هاشمی  آیت اهلل  محبوبیت  راز  بود. 

رفسنجانی چه بود؟
دقیقاً به یاد دارم خطبه های نمازجمعه ای 
را که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی می خواندند. 
خیلی از علما و مسؤوالن اگر در نمازجمعه 
تهران حضور نداشتند و ظهر موفق به گوش 
دادن آن خطبه ها نشده بودند، شب خودشان 
آیت اهلل  نمازجمعه  برنامه  دیدن  برای  را 
هاشمی رفسنجانی، به منزل می رساندند. 
دلیل این مسأله نیز کاربردی و به روز بودن 
مطالب ایشان بود. در ارتباط با مطالبی که 
مربوط به سیاست بین الملل و منطقه بود 
همه را مورد بحث قرار می داد و همه احساس 
می کردند که ایشان به روز صحبت می کنند 
و غالب به زمان و مکان خودشان هستند. به 
یاد دارم که در آن دوران همه رغبت داشتند 
خطبه های نماز جمعه ایشان را گوش کنند. 
به نظر من راز محبوبیت ایشان، یک کلمه 
بیشتر نیست و آن هم به خاطر صفا و اخالص 
ایشان است. وقتی که شما از نزدیک با آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی مالقات داشتید، مشاهده 
می کردید فرسنگ ها با آن مطالبی که علیه 
ایشان می نویسند و می گویند، فاصله دارد. به 
قولی، هاشمی کتبی با هاشمی شفاهی خیلی 
متفاوت بود. من این موضوع را با تمام وجود 
احساس کردم. ایشان را زمانی که صحبت 
اخالص،  بودم.  دیده  نزدیک  از  می کرد، 
شفافیت، بی غل و غش بودن در وجود ایشان 
مجسم بود. او ذوب در انقالب، امام و مردم 
بود. ایشان دلش برای مردم، انقالب، امام، 
مملکت و ایران می سوخت و فقط به دنبال 
این موضوعات بود. به نظر من، مردم هم این 
را یافته بودند. ضمن اینکه ایشان این همه 
صبور بود. این همه شایعه پخش کردند، 
دروغ گفتند، تهمت زدند. ایشان صبور بود 
و نسبت به این مطالب عکس العملی نشان 

نمی داد. صبر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، 
محبوبیت شان را چند برابر می کرد.

که  می داد  نشان  صبر  این   
هاشمی  آیت اهلل  پیش بینی های 

رفسنجانی هم درست بوده است.
بله. آن صبوری ها، اکنون نتیجه داده است. 
ایشان گفته بودند که در آینده جریانات چه 
کاری خواهند کرد و به کجا خواهند رسید. 
صحبت های ایشان هم اکنون در شرف محقق 
شدن است. ای کاش مردم صحبت های ایشان 

را زودتر متوجه می شدند.
  مهمترین حسرتی که آقای هاشمی 
در تمامی عمر هشتاد و چند ساله ای که 

داشتند، چه بود؟
هاشمی  آیت اهلل  حسرت  من،  نظر  به 
رفسنجانی این بود که مردم متوجه بشوند. ای 
کاش مردم متوجه حرف ها، پیش بینی ها و 

تحلیل های ایشان می شدند.
  نزدیك ترین فرد از نظر اندیشه ای 

به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی کیست؟
آیت اهلل  خمینی.  سیدحسن  آیت اهلل 
آقای  سیدحسن  به  زیادی  عالقه  هاشمی 
خمینی داشت. من از نزدیک شاهد چنین 
عالقه ای بودم. ایشان می خواستند که جریان 
انقالب از بیت امام خارج نشود. ایشان عالقه 
مجلس  به  سیدحسن  که  داشتند  زیادی 
خبرگان راه بیابد و برای آینده ایشان هم 
پیش بینی های بسیار خوب و درخشانی را 
داشتند. من از نبود ایشان در جمع، حسرت 
می خورم، کاش خودشان بودند و شاهد تحقق 
بودند.  خودشان  پیش بینی های  از  برخی 
ولی بخشی از آرزوها و افکار ایشان باقی مانده 
است. امیدوار هستیم که یاران فکری ایشان، 
یادآور  مکرر  باشند.  راهشان  ادامه دهنده 
سیدحسن  نوری،  ناطق  آقایان  که  شده ام 
خمینی و حسن روحانی وظایف سنگینی 
بر دوش دارند. اینکه راه، افکار و اندیشه های 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را حفاظت کنند.
   ردصالحیت سیدحسن خمینی 

برای آقای هاشمی خیلی ناگوار بود؟
بله. آقای هاشمی لیستی برای خبرگان 
تهیه کرده بودند و در آن لیست سیدحسن آقا 
به عنوان سر لیست قرار داشتند. البته ایشان 
لطف داشتند و بنده را در همان لیست قرار 
داده بودند اما شورای نگهبان ما را رد کردند. به 

هرحال آقای هاشمی مکدر شدند.
را  هاشمی  آیت اهلل  خیلی ها       
که  کارگردانی  می دانند؛  کارگردان 
می توانست جریان آفرینی کند. چه امری 
موجب شده بود که هاشمی بتواند این 

اندازه کارگردان خوبی باشد؟
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یک متفکر به 
معنای دقیق کلمه بود، به خصوص اینکه در 
حوزه های تفکرات و تحلیل های سیاسی واقعاً 
متفکر بود و به خاطر همین کارگردان خوبی 
ایشان آینده گروه های سیاسی را  بود.  هم 
کاماًل پیش بینی می کرد لذا می توانست نقشه 
طراحی کند. البته یاران قدرتمند زیادی هم 
داشت. در بین تحصیل کردگان، حوزویان و 
دانشگاهیان، افراد زیادی بودند که آیت اهلل 
هاشمی را قبول داشتند. تجربه کار سیاسی 
ایشان هم پشتوانه باالیی برای ایشان بود ولی 
من بیش از همه موارد، تفکر ایشان را مؤثر 

می دانم.
موجب  که  نقطه ای  مهمترین    
شکست هاشمی می شد، چه مسائلی 

بود؟
به نظر من شکست برای یک متفکر و 
فیلسوف سیاسی زمانی است که مردم به او 
پشت کنند در حالی که مشاهده می کنیم در 
انتخابات ریاست جمهوری با رأی دادن به آقای 

روحانی، آیت اهلل هاشمی پیروز شد. رأی دادن 
به ایشان در خبرگان، به معنای پیروزی آیت اهلل 
هاشمی بود. در مجلس شورای اسالمی، رأی 
مردم، یعنی پیروزی آقای هاشمی. در شوراها، 
رأی مردم به معنای پیروزی آقای هاشمی 
بود. فکر نمی کنم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

شکست خورده باشد.
  مهمترین و درخشان ترین جریانی 
را که در طول این سال ها ساخت، کدام 

جریان بود؟
درخشان ترین جریان را، جریان اعتدال 
می دانم. این شعار آقای روحانی هم بود. به 
نظر من جریان اعتدال، یک جریان ماندگار 
است. تفکر هاشمی نابودشدنی نیست. ایشان 
شخصیتی بود که قبل و بعد از پیروزی انقالب 
و تاکنون، تفکرشان همچنان زنده و پویا باقی 
مانده است. این همان فرمایش امام خمینی 
است که هاشمی زنده است زیرا نهضت زنده 
است. اگر بخواهیم این جمله را تحلیل کنیم، 
کالم بزرگی است. در واقع امام خمینی نهضت 
را با آقای هاشمی هم سنگ قرار داده اند. یعنی 
تفکر هاشمی است که نهضت را زنده نگاه 

داشته است.
  آیت اهلل هاشمی در سال های پایان 
عمر خودشان عالقه مند بودند جریانات 
سیاسی با هم گفت وگو کنند تا تنش های 
سیاسی میان جریان ها کاهش یابد. این 
مسأله تا پایان عمر ایشان به نوعی محقق 
نشد. به نظر شما تا چه میزانی فضا برای 

گفت وگوی سیاسی فراهم است؟
داشت.  الفت  روحیه  هاشمی  آیت اهلل 
ایشان روحیه جنگ و نزاع نداشت، برخالف 
و  تنش  روحیه شان  که  آقایان  از  بعضی 
بود  معتقد  هاشمی  آقای  است.  درگیری 
که دو انسان می توانند با یکدیگر گفت وگو 
هم  فکری  اختالف  اگرچه  باشند،  داشته 
مشترکی  فکری  جهات  باشند.  داشته 
بین آنها به خصوص علما و متفکرین وجود 
امکان  کشور،  سیاسی  نخبگان  بین  دارد. 
روحانیت،  جامعه  دارد.  وجود  گفت وگو 
مختلف  گروه های  و  روحانیون  مجمع 
دیگری که وجود دارند. ایشان قائل بودند 
که می شود از طریق گفت وگو مشکالت را 
حل کرد. نباید دیوار حائلی کشیده شود که 
باب گفت وگو هم بسته شود. روحیه آیت اهلل 
هاشمی این گونه بود و به این موضوع هم 
به جز کسانی که عنادهای  اصرار داشت. 
شخصی داشتند که آنها را از سایرین جدا 
می کرد. ایشان می گفت با اکثر این آقایان 
می شود صحبت و گفت وگو داشته باشیم. 
اخیراً مشاهده کردیم آقای مصباحی مقدم 
گفتند جامعه روحانیت با مجمع روحانیون 
طرف،  آن  از  کند.  صحبت  می توانند 
گفتند که صحبت  کرمانی  آقای موحدی 

نمی کنند. نظر آقای هاشمی این گونه نبود. 
دو گروه انقالبی و مذهبی با دو نوع طرز تفکر 
هستند. چرا نمی شود صحبت کرد؟ تعجب 
می گویند  کرمانی  موحدی  آقای  می کنم 
نمی کنند.  صحبت  روحانیون  مجمع  با 
هاشمی  آقای  را  موضع گیری ها  نوع  این 
نمی پسندید. ایشان آقای مهدوی کنی را 
دارای  کنی  مهدوی  آقای  داشتند.  قبول 
بار آقای  باز و معتدلی بودند. یک  روحیه 
آیت اهلل  بودند.  آمده  قم  به  کنی  مهدوی 
مدرسی هم از جامعه مدرسین هم در آن 
جلسه حضور داشتند. آقای مهدوی گفتند 
که جامعه مدرسین باید درهای خود را باز 
کرده و جامعه روحانیون، طالب و فضال را در 
خود جای دهد. آقای یزدی عصبانی شدند 
و با این صحبت مخالفت کردند. در اینجا 
دو نگاه و سلیقه وجود دارد. آقای هاشمی 

روحیه باز داشت.
هاشمی  آیت اهلل  شما  نظر  به    
رفسنجانی در پیروزی آقای روحانی تا چه 
میزانی تأثیرگذار بود و نبود ایشان تا چه 

اندازه روحانی را ضربه پذیر کرده است؟
آقای روحانی در نطق های انتخاباتی اش 
از آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی اسم 
می برد و از آنها به عنوان دوستان و همراهان 
خود از آنها یاد می کرد. اینها به آقای روحانی 
خیلی کمک کردند و واقعاً تأثیرگذار بودند. 
تحلیلگران می دانستند که  از  البته خیلی 
و چارچوب  پارادایم  نظر  از  روحانی  آقای 
هاشمی  آیت اهلل  تأثیر  تحت  کاماًل  فکری 
است. می توان گفت که آقای روحانی شاگرد 
اندیشه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود ولی 
مردم در این نطق های انتخاباتی این موضوع 
را بیشتر متوجه شدند. صددرصد حمایت 
آقایان هاشمی و خاتمی در پیروزی روحانی 
تأثیرگذار بود. البته معتقدم آقای روحانی نیز 
وزنه ای هستند. مناظرات قدرت تفکر ایشان 

را نشان داد.
 عده ای در حال سر دادن شعار »ما 
پشیمان هستیم«، هستند. به نظر شما 
آقای روحانی خواهند  با  تا کی  مردم 

بود؟
مردم باید حواس شان باشد. آقای روحانی 
اولین  هستند.  طوالنی  سابقه ای  دارای 
شخصیتی که روی منبر به امام خمینی، امام 
گفتند، ایشان بود. در شرایطی که هیچ کسی 
ببرد، آقای  جرأت نمی کرد اسم خمینی را 
روحانی عنوان امام را به کار برد. به یاد دارم وقتی 
که نوار سخنرانی ایشان را گوش دادم، عنوان امام 
خمینی را که گفت منقلب شدم. همه گفتیم 
آقای روحانی را اعدام خواهند کرد ولی ایشان 
محکم ایستاد. قبل از اینکه من طلبه بشوم، 
ایشان در شهر نیشابور سپاه دانش بود. در روستا 
بود و شب های شنبه به نیشابور می آمد چون 
جلسه سخنرانی داشت. ما به مدرسه و بعد از 
آن به سخنرانی ایشان می رفتیم. ایشان راجع به 
انقالب، نهج البالغه و حکومت های ظالم صحبت 
می کرد. در آن زمان یک جلسه در منزل یکی از 
تجار به نام آقای حسامی تشکیل شد. من هم در 
آن جلسه شرکت می کردم. آقای روحانی به طور 
خصوصی برای ما جلسه برگزار می کرد. دروس 
نهج البالغه می داد. ساواک  و  عقاید  تفسیر، 
آن جلسه را تعطیل کرد و به ما گفت اگر ادامه 
بدهیم، همه ما را دستگیر و به زندان خواهند 
انداخت. آقای روحانی قبل از انقالب، انقالبی 
بودند و من این را به یاد دارم. بعد از انقالب هم 
مرکز تحقیقات استراتژیک را هدایت می کردند. 
در جنگ با آقای هاشمی بودند. ایشان خیلی از 
مراحل را طی کرده اند. ایشان به عنوان پایگاه 
محکمی است که می تواند، راه و اندیشه آقای 

هاشمی را ادامه بدهد.

از اينکه جرياناتی مانند 
مداحان، امور كشور را در 
دست بگیرند و منبری ها و 
مداحانی كه فقط ظاهری 

از دين را به مردم بدهند 
و پشت كارهايشان علم و 

انديشه ای نباشد، احساس 
ناراحتی می كردند

 ايشان ركوردار حضور 
در انتخابات و خود را در 

معرض رأی مردم قرار 
دادن هستند. ايشان در هر 

انتخاباتی حاضر می شد، 
به گونه ای كه شنیدم 

فرزندانشان می گفتند 
می ترسیم پدر در انتخابات 

شوراها نیز ثبت نام كند

،، ،،
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 اولین دیدار شما با آیت اهلل هاشمی 
به چه زمانی بازمی گردد و چگونه ایشان 

را شناختید؟
سال 43 که امام راحل)ره( از تهران به قم 
برگردانده شدند و من طلبه سال سوم حوزه 
علمیه قم بودم، به ما اطالع دادند که امام 
بازگشته اند. اول صبح خودمان را به محل 
زندگی حضرت امام)ره( رساندیم و بسیار 
از بازگشت ایشان خوشحال بودیم. وقتی 
وارد منزل امام شدم دیدم ایشان با جمعیتی 
در اتاق خود نشسته است و فردی که لباس 
سربازی به تن دارد، در حال گفت وگو با امام 
است، طوری که حضرت امام به او خوب گوش 
می داد و آن فرد متکی به خود صحبت می کرد 
و به قول طلبه ها در حالت بحث و مباحثه 
بودند نه اینکه امام جمله ای بگوید و ایشان 
بپذیرد یا او جمله ای بگوید و امام گوش دهد. 
حالت بحث و مباحثه بود که از افراد سؤال 
کردم این فرد کیست. گفتند اکبر هاشمی 

رفسنجانی است.
آیت اهلل هاشمی را در سال 43 در منزل 
امام از نزدیک مشاهده کردم و از آن پس 
آرام آرام با نوشته ها و کتاب های ایشان به 
ویژه کتاب سرگذشت فلسطین آشنا شدم 
تا اینکه به زمان انقالب اسالمی رسیدم که 
شرایط به گونه ای شد و ایشان به میدان آمد 
و در راهپیمایی ها یا نماز جمعه و مجلس 
سخنرانی می کرد و از زمانی هم که نماینده 
مجلس شدم با ایشان در ارتباط و مواجه بودم 
تا سال 95 که در 19 دی از دنیا رفتند و بسی 
افسرده و دلگیر شدیم از این وفات ناگهانی و 
در عین حال تسلیم رضای پروردگار متعال 

هستیم.
  توصیف شما از زندگی سیاسی 
آیت اهلل هاشمی چیست و فکر می کنید 
تا چه حد در این سیر زندگی سیاسی 

خود ایفای نقش کردند؟
انقالب  کشور،  برای  هاشمی  آیت اهلل 
اسالمی و تاریخ ایران و جهان یک فرد کاماًل 
شناخته شده و شفاف است. او خود را در 
و  جنگ  فرماندهی  مدیریت ها،  خطبه ها، 
امثال اینها نشان داد. فردی آرمان گرا و در 
عین آرمان گرایی، واقع گرا هم بود. یعنی باید 
در آسمان و عرش حرف بزنیم و آرزو داشته 
باشیم و در عین حال باید بیاییم زمین و 
ببینیم مردم و دولت های این جهان و کشورها 

در چه حال و شرایطی قرار دارند.
ایشان خود را نسبت به انقالب بسی وفادار 
می دانست و فداکاری جدی نسبت به انقالب 
اسالمی داشت. نسبت به امام بسیار وفادار بود 
و ایشان را به درستی می شناخت و نسبت به 
امام عالقه تام داشت. همچنین نسبت به مقام 
معظم رهبری عاشق بود و احترام می گذاشت 

و به طور واقعی عالقه مند بود که ایران یک 
کشور سرفراز، سربلند و با اعتبار باشد و بتواند 
آبروی خود را حفظ کند و به عنوان اسالم ناب 

محمدی اهتمام داشت.
از دوران زندان به قرآن اهتمام خاص 
داشت و اگر آثار فرهنگی ایشان مانند کتاب 
تفسیر راهنما یا کتاب قرآن را کسی مطالعه 
کند، می فهمد که ایشان نسبت به اسالم 
کسی  اگر  می ورزید.  عشق  محمدی  ناب 
به دست  که  را  دوران مجلس  زندگینامه 
می فهمد  کند،  مطالعه  است  نوشته  خود 
در مالقات های گوناگون و متنوعی که با 
افراد داشته و اظهاراتی که ابراز کرده، که 
وی می خواست با همین انسان های موجود 
و جوامع موجود کار کند و معتقد به این بود 
که حرف ها و خواسته ها را باید با افراد در میان 
گذاشت تا بتوانیم به اهداف بلندی که یک 
ایران آبرومند و عزت مندی داشته باشیم، 

برسیم.
آیت اهلل  فداکاری  برای  مثالی   

هاشمی بیان کنید.
در زمینه فداکاری آیت اهلل هاشمی نسبت 
به اسالم، انقالب اسالمی و امام خمینی و 
رهبری باید به زندگی بیش از 50 ساله ایشان 
بپردازیم و از انقالب اسالمی تا سال وفات را 
مورد نظر قرار دهیم. باید توجه داشته باشیم 
به اینکه فردی که وارد مبارزه می شود، در 

درجه اول صورت مسأله باید برای او روشن 
باشد که برای چه چیزی مبارزه می کند و 
می خواهد چه کاری انجام دهد و چگونه 

می شود به آن هدف رسید.
و  می رود  زندان  به  هاشمی  آیت اهلل 
شکنجه های سختی می بیند که هرگز آن 
را بازگو نمی کند. بسیاری شکنجه شدند و 
شکنجه های خود را بازگو کردند، ولی ایشان 
در زندان شکنجه شد و آنهایی که آن زمان 
زندان بودند، نقل می کنند ما مشاهده کردیم 
که بعد از شکنجه ایشان را آوردند و به سلول 
به  داشت  که جراحات شدیدی  انداختند 
صورتی که دیگر امیدی به حیات و زندگی او 
نداشتیم ولی هرگز کسی ننوشته یا نگفته که 
مرحوم آیت اهلل هاشمی در آن شکنجه ابراز 
ندامت و اظهار پشیمانی کرده باشد. حتی 
نقل است که یک شکنجه گری بعد از شکنجه 
به او می گوید همه اینها را بر تو وارد کردیم 
برای اینکه دیگر اسم خمینی را نیاوری اما 
ایشان می گوید بعد از این همه شکنجه باز 
هم خواهم گفت خمینی. این نشانگر وفاداری 
و فداکاری آیت اهلل هاشمی تا سر حد ایثار و 

جان برای انقالب است.
از روز نخستی که انقالب اسالمی ایران 
به پیروزی رسید تا امروز که 39 سال از آن 
در  مکرر  طور  به  که  می بینیم  می گذرد، 
تحریم، جنگ یا در محاصره و تبلیغات ناروا 

علیه خود قرار داشتیم اما آیت اهلل هاشمی 
تا زمان حیاتش همیشه خود را وامدار این 
حتی  می دانست.  رهبری  و  نظام  انقالب، 
این جمله را گفت که نسبت به رهبری عشق 
می ورزم و نقل کردند که گاهی صبح که از 
به ذهنم  بیدار می شوم یک مرتبه  خواب 
مراجعه می کنم که به طور مثال اگر رهبری 
نباشد بر ایران چه خواهد گذشت و وقتی 
متوجه می شوم رهبری حیات دارد و فعال 
است خوشحال می شوم. این نشانگر وفاداری 

و فداکاری ایشان است.
جنگ  مسؤولیت  که  زمانی  هاشمی 
را برعهده داشت، آن هم جنگی که همه 
دنیا یک طرف بود و ایران در مقابل آنها 
مقاومت می کرد، به میدان جنگ می رفت و 
با فرماندهان و مجریان اعم از ارتش، سپاه و 
بسیج می نشست و گفت وگو می کرد و پس از 
آن به محل کار خود در مجلس بازمی گشت. 

این نشانگر مسؤولیت پذیری او است.
ایشان  که  کردند  بیان  برخی    
به  توجه  با  نبود.  جنگ  فرمانده 
این  دلیل  داشتیم  که  توضیحاتی 

اظهارات را در چه می دانید؟
خیلی نمی خواهیم با افرادی که بنا دارند 
واقعیات را انکار کنند جدل کنیم، اما عماًل 
به عنوان نماینده مجلس در آن دوران شاهد 
بودم مجلس را به نواب رئیس واگذار می کرد 

و به جبهه می رفت و گاهی به مدت 10 روز 
بیشتر و کمتر در آنجا می ماند تا آنجا وضعیت 

جنگ روشن شود.
در علمیات کربالی 4 با شکست سختی 
مواجه شدیم و فاجعه سنگینی برای کشور 
پیش آمد. آیت اهلل هاشمی در این شرایط به 
جبهه رفت و در آنجا ماند تا عملیات کربالی 5 
انجام گیرد و برگردد. این بیانگر این است که 
خود را مسؤول مدیریت جنگ می دانست که 

از طرف امام به ایشان مأموریت داده شده بود.
وقتی قطعنامه 598 مطرح شد، مرحوم 
که  گفت  امام  خدمت  هاشمی  آیت اهلل 
حاضرم این مسؤولیت را بپذیرم و بعد مرا 
محاکمه کنند و هر نتیجه ای از محاکمه 
درآمد، من پذیرای آن هستم. امام فرمودند 
نه من خود عهده دار آن می شوم. این نشانگر 
است.  هاشمی  آقای  مسؤولیت پذیری 
وقت  این گونه  که  نداشت  مسؤولیتی  اگر 
نمی گذاشت و بعد هم حاضر نمی شد که در 
خالل موضوع قطعنامه این اظهارات را ابراز 

کند.
  آیت اهلل هاشمی از اعضای جامعه 
اما  می شد  محسوب  مبارز  روحانیت 
با توجه به شرایط، وقتی از این تشکل 
هم  روحانیت  جامعه  گرفت  فاصله 
با اینکه او از مؤسسان آن بود تالش 
مؤثری برای بازگرداندن ایشان نکرد. 

حجت االسالم سیدرضا اكرمی:

آيت اهلل هاشمی در عین آرمان گرايی
  واقع گرا بود

،،
حجت االسالم والمسلمین سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز می گوید: وقتی قطعنامه 598 مطرح شد، مرحوم آیت اهلل هاشمی خدمت امام گفت که حاضرم این مسؤولیت را بپذیرم و بعد مرا محاکمه کنند. 
هر نتیجه ای از محاکمه درآمد من پذیرای آن هستم. امام فرمودند نه من خود عهده دار آن می شوم و این نشانگر مسؤولیت شناسی آقای هاشمی است. اگر مسؤولیتی نداشت که این گونه حاضر نمی شد در خالل موضوع 

قطعنامه، این اظهارات را ابراز کند.
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دلیل این مسأله چه بود؟
از  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هیچ گاه 
ببینید  نشد.  جدا  مبارز  روحانیت  جامعه 
طلبه ها و روحانیون اهل بحث و مباحثه 
هستند و در مباحثه هیچ تعارف هم ندارند. 
اختالف نظر بین طالب وجود دارد. حتی 
مقام معظم رهبری هم در کرمانشاه فرمودند 
اگر کسی نسبت به نظرات من مطلبی دارد با 
صراحت می تواند ابراز و بازگو کند. به دلیل 
اینکه اهل مباحثه هستیم به طور طبیعی 
اختالف به وجود می آید و چون اختالف به 
وجود می آید به طور طبیعی آرام آرام فاصله 

ایجاد می کند.
وقتی آیت اهلل هاشمی رئیس جمهور شد، 
حفاظت ایشان می گفت رفت و آمد ضوابطی 
دارد. از وقتی من عضو جامعه روحانیت مبارز 
مجمع  در  یک جلسه  یک بار  سالی  شدم 
آنجا  و  می گذاشتیم  مصلحت  تشخیص 
شرکت می کردیم و مسائل و مباحث مطرح 
می شد و ارتباط برقرار بود. آرام آرام مشکالت 
مملکت قدری به این قصه دامن زد و فاصله ها 
را بیشتر کرد، همان طور که متأسفانه االن 

این فاصله ها وجود دارد.
سنگینی  مشکالت  خود  برای  کشور 
دارد و در عین حالی که چرخ کشور دارد 
می چرخد و برای خود آبرومند و عزیزالوجود 
است، اما مسأله اشتغال، بیکاری، گرانی و 
اعتیاد را داریم و با تحریم هم مواجه هستیم. 
مذاکرات برجام بعد از دو سال به پایان رسید 
اما همه اعتراف دارند تنها عضوی که قاطع 
پای برجام ایستاده، ایران است ولی انگلیس، 
اروپا و آمریکا نسبت به این مذاکرات وفادار 
و فداکار نیستند و آمریکا بی اعتمادی را در 
حد باال رسانده و این مسأله باعث می شود 
بین من و یک برادر دیگر اختالف ایجاد 
شود و بگوید اصاًل چرا رفتید مذاکره کردید، 
نمی توان به آمریکا اعتماد کرد. خب باید 
گفت مگر مذاکره کنندگان می خواستند به 
آمریکا اعتماد کنند. آنها می خواستند حرف 
بزنند و بگویند خواسته هایی داریم و شما هم 
ایده هایی دارید و اینها باید با هم تلفیق شده و 

به یک جایی برسد.
زندگی رسول اکرم)ص( را که مطالعه 
مسجدی ها  با  فقط  می بینیم  می کنیم، 
ابوسفیان،  با  نمی کرد.  مباحثه  مؤمنین  و 
و  مذاکره  هم  ابولهب  و  ابوطالب  عباس، 
تعامل  و  گفت وگو  است.  کرده  گفت وگو 
اعتماد نکردن  یا  اعتماد کردن  به معنای 
نیست. باید حرفمان را بزنیم و مطلبمان را 
بازگو کنیم تا وضعیت معلوم شود چرا که 
دنیا، دنیای تعامل و گفت وگو است و در این 
تعامالت باید حواسمان جمع باشد که فریب 

نخوریم.
  اختالف نظر جامعه روحانیت با 

آیت اهلل هاشمی در چه زمینه ای بود؟
اختالف به معنای تقابل نیست. آیت اهلل 
بود،  آرمان گرا  که  حال  عین  در  هاشمی 
واقع گرا هم بود. ما در منطقه خود سوریه، 
عراق، ترکیه، عربستان و کویت و امثال این 
کشورها را در همسایگی خود داریم و همه هم 
اسالمی هستند اما با ترکیه و سوریه یک جور 
می شود حرف زد اما با عربستانی که این گونه 
علیه ایران رفتار می کند، می شود صادقانه 
نشست و صحبت کرد؟ گاهی برادران بر 
البته  و  داشتند  اختالف  مباحث  این  سر 
نمی خواهم آقای هاشمی را با کسی مقایسه 
کنم، برای اینکه ایشان شخصیتی است که 
دارای مرتبه باالیی بود و بدون تعارف کسی 
را نمی توانیم در سطح آیت اهلل هاشمی مطرح 
کنیم که مسائل دنیا را می دانست و به مسائل 

کشور و منطقه و همسایه ها اشراف داشت 
و دو دوره تجربه ریاست جمهوری، بیش از 
دو دوره ریاست مجلس و همچنین مجلس 
خبرگان رهبری و ریاست مجمع تشخیص 
را برعهده داشت. بنابراین نمی توانیم سطح 
جامعه  اعضای  دیگر  با  را  هاشمی  آقای 
برجسته  همه  کنیم.  مقایسه  روحانیت 
هستند اما هر کدام تفکر خود را دارند و این را 

در افکار و عملکردشان نشان می دهند.
 ایشان در زمان حیات خود بارها 
جلسات  میزبان  دادند  پیشنهاد 
جامعه روحانیت باشد تا بتواند در آن 
شرکت کند. چرا این پیشنهاد استقبال 
مانند  افراد  از  برخی  نشد و همچنان 
آقای  و  نوری  ناطق  حجت االسالم 
روحانی هم از جامعه روحانیت مبارز 

فاصله گرفتند؟
نظر  از  هاشمی  آیت اهلل  که  شرایطی 
مسؤولیت و از نظر نگاه داشت، متأسفانه 
برخی  آورد.  وجود  به  را  فاصله ای 
نمی توانستند پا به پای او بیایند و این باعث 
شد که آرام آرام فاصله ایجاد شود. از سال 88 
وقتی آن مناظره آقای احمدی نژاد در رابطه با 
آیت اهلل هاشمی و حجت االسالم ناطق نوری 
پیش آمد، جامعه روحانیت مقداری تعلل 
کرد و مایه نگذاشت و این فاصله را بیشتر کرد 
اما اینکه بگوییم جدایی بی اندازه است هرگز 

این اتفاق نیفتاد.
ایشان  میزبانی  اعالم  از  چرا    

استقبال صورت نگرفت؟
به هر حال این طرف )جامعه روحانیت 
مبارز( هم برای خود توقعاتی دارند. در حال 
حاضر آیت اهلل هاشمی در قید حیات نیست 
که بخواهیم از جانب ایشان صحبت کنیم. 
اما در زندگی خود ما هم این گونه است که 
و  می فهمیم  را  یکدیگر  حرف های  گاهی 
با  موازنه ای  اصاًل  گاهی  صحبت می کنیم 
یکدیگر نداریم. من عضو جامعه روحانیت 
هستم اما آیت اهلل هاشمی کجا و من کجا. 
آقای ناطق و آقای روحانی هم همین طور. 
اینها با هم تفاوت دارند؛ گاهی تفاوت در نگاه 
وجود دارد و گاهی تفاوت در عمل. این باعث 
می شود قدری فاصله باشد اما در عین حال 

جدا نشوند.
 پس از سال 88 فضا قدری ملتهب 
در  را  هاشمی  آیت اهلل  نقش  شد. 
بازگرداندن امید به جامعه چقدر مؤثر 

می دانید؟
بعد از فوت آیت اهلل هاشمی که یک سال 

از آن می گذرد حقایقی روشن شد که در 
گذشته آشکار نبود. از سال 84 که افرادی 
و  شدند  داوطلب  جمهوری  ریاست  برای 
مرحوم آیت اهلل هاشمی هم داوطلب شد، 
یک دغدغه و دلشوره ای به وجود آمد که 
ایشان  نبودند.  شرایط  واجد  اصاًل  برخی 
می دید در رابطه با آقای احمدی نژاد این 
لمس  و  نمی دیدند  برخی  ولی  را می دید 
اصطالح  از  هاشمی  آیت اهلل  نمی کردند. 
کوتوله  های سیاسی استفاده می کرد یعنی 
قد احمدی نژاد را برای سیاست کوتاه می دید 
و در دور دوم ریاست جمهوری او دیدیم 
درست  کرد،  پیش بینی  را  آنچه  کم کم 
بود و اواخر سال 91 و 92 کم کم روشن تر 
شد و اکنون دارد بهتر روشن می شود. آقای 
ابراز  رهبری  خدمت  که  احمدی نژادی 
انتخابات  داوطلب  نمی خواهم  می کنند 
ثبت نام  برای  بعد  شوم  جمهوری  ریاست 
حرم حضرت  در  اینکه  یا  می شود  حاضر 
عبدالعظیم بست می نشینند یا به خاطر یک 
وزیر 11 روز خانه نشینی می کنند با اینکه 
ظرف این 11 روز 11 نفر هم به سراغش 

نرفتند و سینه چاک نشدند.
آقای هاشمی باورش این بود که باید با 
عربستان مسائل منطقه را حل کنیم و در 
زمان خود نشست و صحبت هایی هم داشتند 
اما متأسفانه بعد از ایشان پیگیری نشد و 
اکنون می بینیم که عربستان به جایی رسیده 
اسرائیل  با  می خواهم  می گوید  رسماً  که 
رابطه برقرار کنم و مشاهده می کنیم دو سال 
است که عربستان بر سر یمن چه می آورد و 

هیچ کس هم نمی تواند حرفی بزند.
برخی مسائل را فردی پیش بینی می کند 
و می بیند، اما نمی تواند به دیگران بفهماند و 
باعث می شود که او فاصله بگیرد و به ناچار 
تحمل کند و با گذر زمان مشخص شود. امام 
جواد)ع( می فرماید روزگار بر شما حقایق 

پنهانی را روشن می کند و گویا خواهد نمود.
معتقدند  شما  چون  بسیاری    
آیت اهلل هاشمی آنقدر بصیرت داشت 
که بتواند این روزها را پیش بینی کند. 
حاصل  احمدی نژاد  امروز  رفتار  آیا 
حمایت های بی دریغ اصولگرایان از وی 

نیست؟
کار  یک  باید  احمدی نژاد  آقای  درباره 
روان شناسی انجام شود که اصاًل او به دنبال 
چه چیزی است و به چه می اندیشد و چه 
چیز را باور دارد و این باورها را از کجا تغذیه 
مؤثر  او  کنترل  در  کسانی  چه  و  می کند 
هستند. روان شناسان باید در این زمینه کار 
کنند و این برعهده بنده و امثال بنده نیست 
که بگوییم احمدی نژاد تنها می خواهد خود 
را عرضه کند یا به دنبال هل من مبارز و رقیب 
است یا اینکه دنبال این است که بگوید مرا 
تحویل بگیرید. آن کسی که بگم بگم را باب 
کرد و گفت فهرست مفسدان در جیب من 
قرار دارد و هر وقت بخواهم افشا می کنم، یک 
مورد را هم نگفت. این باید مورد بررسی قرار 

گیرد.
هر موضوعی را باید در زمان خود بررسی 
کنیم. نمی توانیم بگوییم که 30 سال قبل 
فردی این گونه بود و االن این گونه است. در 
رابطه با احمدی نژاد باید کار کارشناسی کرد. 
افراد فهیم بنشینند و خصوصی به او بگویند 
که در دنیا هر کسی یک دوره ای دارد؛ رئیس 
جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و 
همه یک دوره ای دارند. شما دوره ات تمام 
شده برو در دانشگاه علم و صنعت و به تدریس 
یا به نوشتن خاطرات خود بپرداز. از روی 
بیکاری احمدی نژاد تا چهار نفر و زمینه ای را 
می بیند، سنگی را برمی دارد و می اندازد توی 

چاه و 40 نفر هم باید او را جمع کنند.
  نقش آیت اهلل هاشمی در انتخابات 

92 و 94 را چگونه ارزیابی می کنید؟
بعد از آنکه آیت اهلل هاشمی برای ریاست 
جمهوری سال 92 ردصالحیت شد، ایشان 
بسیار متین و موقر، نظر شورای نگهبان را 
پذیرفت و کنار کشید. بین داوطلبانی که 
مطرح بودند آقای روحانی حضور داشت و 
آقای هاشمی با احترام به همه داوطلبان، 
به واسطه سابقه حوزه، دانشگاه، مجلس، 
خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و مشاوره 
در جنگ، وی را واجد شرایط تشخیص داد و 
او را معرفی کرد و قطعاً نظر ایشان در جذب 
آرای مردم کارساز و مؤثر بود. در انتخابات 
96 هم که در قید حیات نبودند، اندیشه 

ایشان در جریان بود.
  نظر شما در مورد ردصالحیت آقای 
هاشمی چیست. آیا فکر نمی کنید که 

در حق ایشان جفا شد؟
را  آنها  جایگاه  و  قانونی  نهادهای  اگر 
ما  می شود  جمع بندی  وقتی  می پذیریم، 
از نظر قانونی تسلیم هستیم و آ ن تصمیم را 
می پذیریم و هرگز حمل بر این نمی کنیم که 
جفا شد. باالخره آنها هم برای خود نظراتی 
بازگو  هم  را  نظراتشان  متأسفانه  دارند. 
نمی کنند. ممکن است شخصاً نظر خاصی 
داشته باشم اما نظر شخصی من نمی تواند 
کارساز باشد. ما تسلیم هستیم مگر اینکه 

خود شورای نگهبان نظرش را تغییر دهد.
  آیت اهلل هاشمی ازجمله افرادی 
بود که مورد هجمه همه گروه ها ازجمله 
اصولگرایان و اصالح طلبان قرار گرفت. 

دلیل آن را چه می دانید؟
بیشتر هجمه کنندگان افراد هستند نه 
جریان ها. متأسفانه ما در کشور تشکل و 
احزاب رسمی و علمی نداریم که در طول 
سال فعالیت گسترده داشته باشند و افراد 
را جذب کنند و نیرو عرضه و مراقبت کنند 
و اصولگرا و اصالح طلب هم از این قاعده 
مستثنی نیستند. احزاب فعال و با برنامه 
برای اینکه برای نیازهای کشور تالش کنند، 
نداریم. آیت اهلل هاشمی یک فرد فراجناحی 
بود و باالتر از اصولگرا و اصالح طلب و احزاب 
قرار داشت و شخصیتی کشوری، مذهبی و 
ملی و حتی بین المللی داشت. در داستان 
عربستان دیدیم که چگونه با ملک عبداهلل 
نشست و مذاکره کردند و بسیاری از یخ ها 
این  در جریان  افرادی که  را آب کردند. 

گفت وگوها و نگاه ها نباشند به طور طبیعی 
نفی می کنند. به طور مثال در مسأله برجام 
عالی  انجام گرفت و شورای  که دو سال 
امنیت ملی، مجلس و رهبری پذیرفتند، 
مذاکرات  می گویند  که  داریم  افرادی 
نادرست است. افراد باید جمع بندی را مورد 
توجه قرار دهند چرا که آیت اهلل هاشمی 

معدل را نگاه می کرد.
  چرا هیچ گاه جامعه روحانیت مبارز 
علیه  توهین ها  و  هجمه ها  مقابل  در 
آیت اهلل هاشمی موضع نگرفت و حتی 
برخی افراد از داخل جامعه روحانیت به 

این توهین ها دامن زدند.
به نظرم قدری داریم مبالغه می کنیم. 
همین االن در مجلس هر روز در مورد یک 
طرح یا الیحه ای، مخالف یا موافق داریم که 
هر کدام حرف خود را بیان می کنند اما این 
به معنای تقابل نیست و به معنای اظهارنظر 
را  نمی توانیم حرف خود  اما گاهی  است، 
به یکدیگر تفهیم کنیم نه اینکه در تقابل 
هستیم. آقای هاشمی وجداناً در فاز باالیی 
بود که دیگران نمی توانستند درک کنند. 
باید قبول کنیم اختالف فکر و بینش وجود 
داشت و با این وجود می گوییم سر مشترکات 
با یکدیگر همکاری کنیم. دموکراسی ادا و 

اطوار دارد و باید آن را پذیرفت.
  دلیل محبوبیت آیت اهلل هاشمی در 

سال های اخیر را چه می دانید؟
من آیت اهلل هاشمی را معصوم نمی دانم 
و نمی گویم در زندگی 85 ساله خود خطا 
نداشته اما در عین حال وقتی به زندگی او 
تحصیلی،  لحاظ  از  می بینم  می کنم  نگاه 
انقالبی، خدماتی، وفاداری و فداکاری، یک 
فرد برجسته و وارسته بود و در حد خود و 
یا بیش از حد خود حاضر شد فداکاری کند 
تا انقالب اسالمی به پیروزی برسد و دوام 
پیدا کند. دغدغه ها و نگرانی هایی داشت 
که گذشت زمان نشان داد این دغدغه ها 
باید  که  می آید  نظر  به  است.  صحیح 
ویژگی های شخصیتی ایشان را نگاه کنیم. 
وقتی می خواهیم به آنها نمره دهیم هر آدم با 
انصافی ناگزیر است در برابر آیت اهلل هاشمی 
تواضع و احترام کند. رهبر معظم انقالب 
بعد از وفات آیت اهلل هاشمی پیامی دادند که 
بیش از 50 نکته در آن وجود دارد که اگر 
همین را مالک قرار دهیم می توانیم نسبت 

به آن نمره دهیم.
  مهمترین ویژگی آیت اهلل هاشمی 
را چه می دانید و خط قرمز ایشان چه 

بود؟
والیت فقیه و رهبری امام)ره( و آیت اهلل 
العظمی خامنه ای جزو خطوط قرمز ایشان 
بود و ما هم نسبت به این باور داریم و تاکنون 
نتایج آن را هم دیده ایم. کارشناسان خارجی 
هم اعتراف کردند که والیت فقیه یک محور 
محکمی است که ایران را در برابر این همه 

مسائل آب دیده کرده است.
  مسؤوالن چه رفتاری از آیت اهلل 

هاشمی را الگوی خود قرار دهند؟
افراد  خود  بینش  و  برداشت  به  این 
برمی گردد. آقای هاشمی به کشور عالقه 
آباد، آزاد و  داشت و می خواست کشوری 

مستقل باشیم که در رفاه به سر ببرند.
  خبر فوت ایشان را چگونه دریافت 

کردید؟
جاللی  آیت اهلل  تجلیل  برای  مراسمی 
خمینی در مسجد نارمک برگزار شده بود که 
آنجا ناگهان از طریق رسانه ها خبردار شدیم 
یک چنین حادثه ای پیش آمده است. قطعاً 
یکی از حوادث تلخ سال 95 را فوت ناگهانی 

ایشان می دانیم.

نمی خواهم آقای 
هاشمی را با كسی مقايسه 

كنم، برای اينکه ايشان 
شخصیتی است كه دارای 

مرتبه بااليی بود و بدون 
تعارف كسی را نمی توانیم 
در سطح آيت اهلل هاشمی 
مطرح كنیم كه مسائل دنیا 

را می دانست و به مسائل 
كشور و منطقه و همسايه ها 

اشراف داشت

من آيت اهلل هاشمی 
را معصوم نمی دانم و 

نمی گويم در زندگی ۸5 
ساله خود خطا نداشته اما در 

عین حال وقتی به زندگی 
او نگاه می كنم می بینم از 
لحاظ تحصیلی، انقالبی، 

خدماتی، وفاداری و 
فداكاری، يک فرد برجسته 

و وارسته بود و در حد خود و 
يا بیش از حد خود حاضر شد 

فداكاری كند

،،،،
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هاشمی  آیت اهلل  بار  اولین    
رفسنجانی را کجا مالقات کردید؟

اواخر سال 57 بعد از پیروزی انقالب، 
آیت اهلل هاشمی را در محل دفتر موقت 
حزب جمهوری اسالمی ایران که کانون 
توحید بود، مالقات کردم. در آن ایام بنده 
با دفتر سیاسی همکاری داشتم و به اعتبار 
آیت اهلل  بهشتی،  آیت اهلل  موقعیت،  این 
هاشمی و آیت اهلل خامنه ای را در آن ایام 

مالقات می کردم.
هاشمی  آیت اهلل  شما  نظر  از    
ویژگی های  چه  دارای  رفسنجانی 

شخصیتی بودند؟
شخصیت  یک  هاشمی  مرحوم 
جامع االطراف و نماد واقع بینی بود. آقای 
هاشمی نگاه واقع بینانه ای داشت و منویات 
امام، نوعاً در بستر رویکردها و سازوکارهای 
خود  به  عملی  جنبه  هاشمی  آیت اهلل 
می گرفت. در واقع آقای هاشمی خود از 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مؤسسان 
و پا به پای امام به حساب می آمد. آیت اهلل 
انقالب  از  پس  زندگی  روند  در  هاشمی 
چهره ای تمام عیار بود و در بزنگاه ها، نقش 

تعیین کننده و تمام کننده داشت.
آیت اهلل هاشمی در عصر نهضت و فترت 
آن و هم بعد از تأسیس نظام، مأموریت های 
مهمی را عهده دار بود. انصافاً شناخته امام 
در حق ایشان کاماًل درست بود آنجا که 
فرمود »نهضت زنده است تا هاشمی زنده 

دولتمردی  حیث  هر  از  ایشان  است«. 
و  تیزهوش  واقع بین،  فداکار،  مخلص، 
همه جانبه نگر بود.او افکار بلندی داشت و 
بدون اغراق در تراز رهبران بزرگ سیاسی 
قرار دارد. چه در عصر نهضت  این قرن 
اسالمی و چه در دوره ای که پارلمان و نظام 
قانونگذاری را تأسیس کرد، چه در مقطعی 
که فرماندهی جنگ را برعهده داشت یا 
مسؤولیت خبرگان رهبری را عهده دار بود، 
در تمامی ادوار تاریخی پرتالطم، ایشان 
نقشه رفیع و تعیین کننده ای داشت. این 
را  نظام  سنگین  گردنه های  از  بزرگمرد 
شخصیتی  داد.هاشمی  عبور  سالمت  به 
بی بدیل بود و آن رسالت های مهم فقط در 
ظرفیت او معنا پیدا می کرد و به حمداهلل 
همه را با سرفرازی و عزت نفس و طبع 
بلندی طی کرد و از خود، یاد نیکو به جای 
مرد  رفسنجانی حقیقتاً  گذاشت.هاشمی 
هزار دستانی بود که که در هر برهه ای فکر 
بلند و گام های استوار او پشتوانه ارجمندی 
حضرت  تدابیر  و  امام  منویات  برای 
آیت اهلل خامنه ای به شمار می رفت. در هر 
گلوگاه و بزنگاهی چشم های مسؤوالن به 
اقدامات راه گشای هاشمی دوخته می شد. 
روزگاری گفته بودم قدر و منزلت هاشمی 
را پس از رحلتش خواهند فهمید و امروز او 
را در میان خود نداریم و حتی مخالفانش او 

را می ستایند.
همیشه  هاشمی  مرحوم  چرا    

مورد هجمه و تهمت قرار می گرفت؟
روشن  دلیل  به  هاشمی  آیت اهلل 
و  اخالص  خداطلبی،  ضمیری، 
عاطفه و ضمیر  بزرگی در  فداکاری های 
ناخودآگاه قاطبه مردم جای دارد. او فدایی 
ملت و اسالم بود و انسانی شجاع و نستوه 
ارزش های  و  مزیت ها  می رفت.  شمار  به 
بود.  حسودان  حسادت  مورد  همواره  او 
به طور قطع هر کسی در این دنیا خادم، 
هوشمند  و  مدبر  مدیر،  شجاع،  فداکار، 
خواهد  مخالفانی  میزان  همان  به  باشد 

داشت. بزرگان دین همواره مورد دشمنی 
مخالفان قرار داشتند. البته افرادی هستند 
که از سختی کار می هراسند و برای عدم 
مواجهه با مشکالت و عافیت طلبی، رفتار 
حالی که  در  می کنند  پیدا  نفاق آمیزی 
تاریخ  در  را  آنان  دوگانه  رویکرد  همین 
دفن می کند و به نوعی به فراموشی سپرده 

می شوند.
رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل    
محبوبتر  مردم  بین  حیات  اواخر  در 

شدند. دلیل این محبوبیت چیست؟
هرکس با خدا کار کند و او را محور 
کارهای قرار دهد، ولو در گام های اولیه 
مورد نقد، حسادت و بی لطفی اطرافیان 
اما در نهایت در قلب نجیب  قرار گیرد، 
و  جاوید  همیشه  برای  مردم  مخلص  و 

ماندگار می ماند.
تاریخ  طول  در  عام  مفهوم  به  مردم 
معموالً دارای قضاوت های درستی هستند 
و حتی بخش هایی از ملت که ابتدا تحت 
القائات شیطانی برخی از افراد قرار گیرند، 
بعد از مدتی به حقیقت پی می برند و آن 
القائات فریبنده را مردود می شمارند.مردم 
ایران حتی کسانی که روزگار علیه هاشمی 
بودند امروز خود را سرزنش می کنند. آنها 
در برابر وجدان بیدارشده خویش استغفار  
فرزندی  رفسنجانی  می کنند.هاشمی 
از سلسله جلیله بزرگان دنیا بود که هر 
چند خود را وقف آرمان های الهی کرد، 

سودمندی وافری می برد. هاشمی از تبار 
توحیدیان تاریخ است. هاشمی فرزندی از 
قافله مردان خداست که رد پای مؤثری در 

جامعه و جهان از خود به جای می گذارند.
آیت اهلل   ،88 تیر  از  بعد  چرا    
تریبون  پشت  رفسنجانی  هاشمی 

نماز جمعه قرار نگرفت؟
آیت اهلل هاشمی پس از حوادث 88 از 
باب حفظ حرمت تریبون نماز جمعه، میز 
خطابه این نماز را ترک کرد چون برخی 
از عناصر تندرو و افراطی، حرمت شکنی 
می کردند و برای اعمال فشار علیه هاشمی، 
با  آنها  می شکستند.  هم  را  نماز  منزلت 
هدف توهین و ایجاد آشوب از باب دشمنی 
با هاشمی، اعتبار نماز جمعه را هم مخدوش 
می کردند.  هاشمی با فداکاری و به منظور 
صیانت از جایگاه نماز جمعه، خود را از ایراد 
خطبه محروم کرد. هاشمی قدرت و عزت 
نماز جمعه را پاس می داشت و حاضر نبود 
این جایگاه لطمه ببیند لذا تشخیص داد که 
حضور را برای خود حرام کند و فاصله بگیرد 

تا تریبون جمعه آسیب نبیند.
آیت اهلل  درگذشت  از  چگونه    

هاشمی رفسنجانی مطلع شدید؟
عصر همان روز تقریباً نیم ساعت پس 
از حادثه از طریق حسین مرعشی متوجه 
شدم. او به گونه ای خبر داد که مطمئن 
شدم ایشان در کمال غم و اندوه از میان ما 

رفت، خدایش رحمت کند.

محمد عطريانفر:

تأثیر آيت اهلل هاشمي 
در بزنگاه هاي سیاسي مشخص مي شد

،،
از بهمن 1371 تا تیر 1382، در قامت یك روزنامه نگار و به عنوان سردبیر پرتیراژترین روزنامه ایران، »همشهری« فعالیت می کرد اما این روزها در کسوت یك سیاستمدار ظاهر شده، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
است و پیشتر و در زمان وزارت عبداهلل نوری، معاونت سیاسی وزارت کشور را برعهده داشت.درباره اولین مالقات خود با آیت اهلل هاشمی می گوید در دفتر حزب جمهوری اسالمی ایشان را دیدم. اعتقاد دارد هاشمی رفسنجانی 
شخصیت مستقل و صاحب سبکی بود که هر گاه کشور در بزنگاه ها و گلوگاه های پر پیچ و خم قرار می گرفت، این تدبیر و عقالنیت او بود که گره ها را باز می کرد. معتقد است هاشمی نگاه واقع بینانه ای داشت و منویات امام نوعاً در 

بستر رویکردها و سازوکارهای آیت اهلل هاشمی جنبه عملی به خود می گرفت. در اولین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت وگویی با محمد عطریانفر انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

.هاشمی رفسنجانی حقیقتًا 
مرد هزار دستانی بود 

كه كه در هر برهه ای فکر 
بلند و گام های استوار او 
پشتوانه ارجمندی برای 

منويات امام و تدابیر 
حضرت آيت اهلل خامنه ای 

به شمار می رفت

،،
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حضرت امام معقتد بودند 
»جنگ جنگ تا پیروزی« 

يعنی ما پیروز شويم و 
جنگ را خاتمه دهیم. 

آيت اهلل هاشمی هم 
برای خود اين پیروزی را 

تعريف كرده بود

،،

از روز اولی که جنگ شروع شد، آقای 
مسؤوالن  از  یکی  عنوان  به  هاشمی 
عالی رتبه کشور که به امام خمینی بسیار 
نزدیک بودند، هم در جریان مسائل جنگ 
بودند و هم در ستاد تصمیم گیری برای 
به  داشتند.  فعال  حضور  جنگ،  مسائل 
محض اینکه جنگ شروع شد ایشان به 
همراه سایر مسؤوالن در ستاد مشترک 
عملیات  تا  کردند.  پیدا  حضور  ارتش 
نقش  دو  هاشمی  آقای  تقریباً  رمضان 
آقای  ایفا کردند؛ یکی در دورانی که  را 
ایشان  بود که  قوا  فرمانده کل  بنی صدر 
تالش داشتند که عالوه بر ظرفیت ارتش 
جمهوری اسالمی، ظرفیت جدیدی را به 
نیروهای مسلح اضافه کنند و آن ظرفیت 
سپاه بود که در جنگ آرام آرام حضور و 
معتقد  سپاه  دوستان  کرد.  پیدا  توسعه 
بودند که بنی صدر مانع گسترش فعالیت ها 
و ایجاد فضای الزم برای حضور گسترده تر 
آنها در جبهه هاست و چون در آن زمان این 
تصور برای همه بود که ارتش سالح کافی 
دارد، مهمات و امکانات کافی دارد، انتظار 
از بنی صدر این بود که این نیروهایی که 
در قالب سپاه یا در اوایل نیروهای خارج 
از سپاه به عنوان گروه های مختلفی که 
شوند  تجهیز  هم  می کردند  پیدا  حضور 
و مسلح شوند و به آنها امکانات داده شود 
با دیدگاهی که داشت  بنی صدر  آقای  و 
خیلی به این موضوع معتقد نبود و اعتقاد 
داشت که ما فقط با ارتش می توانیم خوب 
به آمدن گروه های دیگر  نیاز  بجنگیم و 
دارند  آموزش  به  نیاز  اینها  نیست چون 
نداشته  کافی  تخصص  است  ممکن  و 
باشند، بنابراین فضا را باز نمی کرد. نظر 
آقای هاشمی رفسنجانی این بود که به 
غیر از برادران ارتش، بقیه هم برای کمک 
به ارتش در جبهه ها حضور پیدا کنند. بعد 
از اینکه بنی صدر از فرماندهی کل قوا کنار 
گذاشته شد و از صحنه جنگ بیرون رفت، 
شورای عالی دفاع نقش فعال تری پیدا کرد. 
در زمانی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، 
نقش فرمانده کل قوا در مقایسه با شورای 
عالی دفاع برجسته تر بود. آقای هاشمی در 
شورای عالی دفاع نقش فعال تری را ایفا 
می کرد و تالش می کرد تا از طریق این 
شورا خواسته هایی که ارتش و سپاه برای 
کشور  اشغالی  سرزمین های  آزادسازی 
داشتند را به نتیجه برسانند. در واقع شورا 
در حکم یک ستاد عالی بدون کارشناسان 
مستقر بود که دیدگاه های ارتش و سپاه در 
آنجا مطرح می شد. زمانی که بنی صدر کنار 
رفت چون فرمانده مستقیمی برای ارتش 
و سپاه نبود و امام فرمانده کل قوا بودند 

ولی در جماران حضور داشتند و در میدان 
چون  و  نبود  اینها  سر  باالی  فرمانده ای 
ارتش  زمینی  نیروی  و  سپاه  فرماندهان 
تغییر کرده بودند، آنها به این نتیجه رسیده 
بودند که با هم کار کنند و این ضرورت 
جنگ بود و عماًل قرارگاه مشترک کربال 
ایجاد شد. با توجه به پیروزی های عملیات 
ثامن االئمه تا عملیات بیت المقدس این 
تصور ایجاد شده بود که همین ساختار 
این  در  است.  مناسب  ادامه جنگ  برای 
مقطع آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان 
عضوی در شورای انقالب است که عالوه 
بر جنگ نزد افکار عمومی هم به عنوان 
برای  امام جمعه تهران مسائل جنگ را 
مردم به خوبی تشریح می کرد و در خیلی 
از جاها با توضیحات ایشان مردم بیشتر 
بیایند  جبهه ها  به  که  می شدند  تشویق 
و به ارتش و سپاه کمک کنند. شکست در 
عملیات رمضان ما را به این تصمیم رساند 
که ارتش و سپاه با هم منسجم تر وارد عمل 
شوند ولی دیدگاه ها متفاوت بود و ستاد 
مشترکی بین ارتش و سپاه نبود. بنابراین 
رضایی  محسن  و  شیرازی  صیاد  شهید 
اما  می کردند  هماهنگ  را  کارها  هم  با 
بعد از مدتی مشخص شد ما نیاز به یک 

رده باالتری داریم که این دو توان را اوالً 
هماهنگ کند و ثانیاً در جهت هم به کار 
بگیرد و در اختالف نظرها تصمیم نهایی را 
لحاظ کند. امام در ابتدا آیت اهلل خامنه ای 
را تعیین کردند و آقای هاشمی جانشین 
ایشان بودند و قرارگاه را در مقر ریاست 
جمهوری درست کردیم و در جلسات اول 
آقای خامنه ای به همراه آیت اهلل هاشمی 
می آمدند ولی دوام پیدا نکرد. از زمانی که 

آقای هاشمی وارد جنگ شدند به نظر من 
ایشان دو نقش را تا پایان ایفا کرد هرچند 
به  پایان جنگ، نقش سومی هم  از  بعد 
ایشان اضافه شد. نقش اول بسیج نیروهای 
نظامی کشور مانند نزاجا، نهاجا، سپاه و 
جهادسازندگی برای انجام عملیات بود که 
می توان خیبر را برای نمونه مثال زد. نقش 
دوم پیروزی در عملیات و خاتمه جنگ 
»جنگ  بودند  معقتد  امام  حضرت  بود. 
جنگ تا پیروزی« یعنی ما پیروز شویم و 
هاشمی  آیت اهلل  دهیم.  خاتمه  را  جنگ 
هم برای خود این پیروزی را تعریف کرده 
بود. ایشان قبل از عملیات خیبر در جمع 
به صراحت  فرماندهان صحبت کردند و 
گفتند شما این عملیات را انجام دهید و 
بعد به خانه هایتان بروید و ما جنگ را تمام 

می کنیم.
از روزی که وارد جنگ  آقای هاشمی 
با واقعیات میدان جنگ  شدند، آرام آرام 
نسبت به تمام مسؤولین کشور بیشتر آشنا 
شدند یعنی جنگیدن و هزینه های جنگ را 
فهمیدند. مقدورات کشور را هم می دانستند 
به همین خاطر وقتی به ایشان طرح هایی 
ارائه می شد که هزینه های باالیی داشت و 
به صراحت می گفت ما حتی قادر نیستیم 

بند پوتین سربازان را از نظر اقتصادی تأمین 
کنیم. اما نکته دیگری که در آقای هاشمی 
وجود داشت و در سایر مسؤوالن به این 
شدت وجود نداشت اشراف وی به مسائل 
فنی جنگ است. یعنی به محض ورود در این 
حوزه سعی کرد تاکتیک، تکنیک، استراتژی 
و عملیات را بفهمد. حتی مأموریت سالح ها 
از  خیلی  می فهمیدند.  و  می دانستند  را 
مسؤوالن بودند که تفاوت بین تفنگ 106 و 
تیربار گرینف را متوجه نمی شدند. فرق بین 
موشک مایوتکا با آرپی جی را نمی دانستند 
ولی آقای هاشمی در مسائل جنگ فرق 
تانک  و  نفربر  تانک   ،14 اف  هاگ،  بین 
چیفتن را می دانستند و مسائل تاکتیکی 
را هم می فهمیدند و در قرارگاه که مسائل 
ایشان وارد بحث  تاکتیکی بحث می شد، 
می شد، بنابراین در طول این دوره هم به 
مسائل نیروهای مسلح آشنا شد و هم مسائل 
و واقعیات را فهمید که حاصل این شد که در 
آخر جنگ، ایشان به این نتیجه رسید که 
ما یک ستاد فرماندهی کل قوا می خواهیم 
و ستاد فرماندهی کل قوا که در 12 خرداد 
سال 67 تشکیل شد، نتیجه دورانی بود که 
آقای هاشمی از نزدیک وارد صحنه عملیات 

شدند.

حسین عاليی:

رمزگشايی از نحوه تشکیل
ستاد فرماندهی كل قوا در سال 67

،،
سردار حسین عالیی، موسس نیروی دریایی سپاه و از فرماندهان خوشنام سپاه در دوران دفاع مقدس طی سخنانی نقش بی بدیل آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را در دوران دفاع مقدس و تاثیر ایشان در همدلی سپاه و 

ارتش در بحبوحه جنگ را تشریح کرد. در ادام متن این سخنان را می خوانیم.
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آیت اهلل  رحلت  از  سال  یك    
این  می گذرد.  رفسنجانی  هاشمی 
مدت بر شما و خانواده چگونه گذشته 

است؟
گذشت،  چگونه  سال  یک  این  اینکه 
دارای دو بعد است. بعد از فوت آیت اهلل 
هاشمی هر شب یکی از ما شب را پیش 
مادر هستیم.  زمانی که در خانه هستیم 
جای خالی ایشان بیشتر احساس می شود. 
آن زمان که حاج آقا در قید حیات بودند 
می آمدند  خانه  به  که  زمانی  غروب ها 
فرصتی پیش می آمد تا درباره مسائل روز 
با یکدیگر بحث کنیم و اگر سؤالی از ایشان 

داشتیم به راحتی پاسخ می دادند.
آیت اهلل هاشمی اخالقی داشت؛ زمانی 
که با خانواده بودند آن زمان را فقط به ما 
است  می دادند. خوب طبیعی  اختصاص 
وقتی که ما این شرایط را مرور می کنیم 
را  سختی  روزهای  عاطفی  صورت  به 

می گذرانیم.
اما اگر بخواهیم از بعد جامعه و آن چیزی 
که ما بین مردم می بینیم بررسی کنیم، 
بحث جایگاه اندیشه و افکار حاج آقا است 
که در این مدت خأل سنگینی را احساس 
هاشمی  آیت اهلل  فوت  معتقدم  نکردیم. 
یک نقطه اوج برای ما و شخصیت ایشان 
بود. مشاهده کردید که چه تشییع جنازه 
باشکوهی با همدلی و وحدت مردم برگزار 

شد.
در این یک سال آن چیزی که برای ما 
ارث رسید محبت و لطف مردم بود که باید 
از آنها تشکر کنیم. ما هیچ زمان احساس 
تنهایی در بحث عقیده ها و افکار آیت اهلل 
نکردیم و یک موج عظیم از خواست ها و 
گفته های مردم را در راستای حرف های 

ایشان احساس کردیم.
این  به  بیشتر  فرصتی شد  اتفاق  این 
موضوع توجه کنیم تا به پیش بینی ها و 
هاشمی  آیت اهلل  استراتژیک  تحلیل های 
معتقدم هنوز  بپردازیم.  آینده  به  نسبت 
که  مشکالتی  و  نظام  گره های  خیلی 
احتماالً در پیش رو داریم و خواهیم داشت 
را می توانیم با استفاده از اندیشه های آقای 
هاشمی مرتفع کنیم. در یک کالم بگویم در 
این مدت ما آیت اهلل هاشمی را بین مردم 

زنده دیدیم.
وجود  امسال خأل  انتخابات  در   
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی احساس 
شد. فکر می کنید اگر حضور داشتند 

چگونه رفتار می کردند؟
برای این انتخابات حاج آقا از قبل تکلیف 
را مشخص کرده بودند. ایشان پیش بینی 

روحانی  آقای  از  مردم  که  بودند  کرده 
حمایت  می کنند تا دولت در چهار ساله دوم 
همه اهدافش را دنبال کند که این اتفاق 

هم افتاد.
اما زمانی که بخواهیم از تجربه ایشان 
در دولت گردانی و تصمیم سازی استفاده 
کنیم، قطعاً فقدانشان مؤثر است و شاید 
سال های دیگر احساس جدی تری نسبت 
به نبود آیت اهلل هاشمی داشته باشیم. اما 
هنوز می گویم آقای هاشمی در مجموع 

کشور یک فرد زنده است.
یك سری  با  هاشمی  آیت اهلل   
طول  در  بداخالقی ها  و  هجمه ها 
از  که  بودند  روبه رو  حیات شان 
از  صبر  این  می گذشتند.  آنها  کنار 
فکر  زمانی  چه  می شد؟  ناشی  کجا 

می کردند که باید پاسخ دهند؟
کسانی که به آیت اهلل هاشمی تهمت و 
افترا می زدند، نسبت به ایشان شناختی 

نداشتند.
درباره  استراتژی  یک  همیشه  ایشان 
به  اگر کسی  این مسائل دنبال می کرد. 

خود ایشان تهمت و افترا می زد پاسخی 
نمی داد اما هنگامی که پای نظام و انقالب 
هیچ گاه  نمی کرد.  سکوت  بود  میان  در 
انقالب  و  نظام  به  نسبت  نمی گذاشتند 
حرفی زده شود و معتقد بودند که باید در 
این زمینه پاسخ ها داده شود تا در تاریخ 
انقالب  مسأله  که  هنگامی  شود.  ثبت 
به میان می آمد ایشان با جسارت پاسخ 
تهمت ها  که  نمی گذاشتند  و  می دادند 
انقالب و نظام  ناروا، چهره  و روایت های 
و  تهمت  درباره  اما  کند.  خدشه دار  را 
بداخالقی به خودشان، با وجود حق قانونی 
که برای پیگیری و شکایت داشت، از آن 
می گذشت و می گفتند که من همه امور را 

به خدا واگذار کردم.
هیچ  می کرد  سعی  هاشمی  آیت اهلل 
پاسخ  بدون  انقالب  درباره  را  موضوعی 
نگذارد، اما وقتی نوبت خودش می رسید 
از حق قانونی و حقوق شهروندی صرف نظر 
می کرد و در درون خودش می ریخت. این 
صبر پایه ای بود که بتواند به راحتی و با 
اطمینان و اقتدار بیشتری مسائل کشور و 

انقالب را پیگیری کند.
مسائل  این  بود  معتقد  هاشمی  آقای 
متن  از  ایشان  که  شود  مبنایی  نباید 
موضوعات اصلی به حاشیه رانده شود و این 
امر جزو یکی از اصول رفتاری آقای هاشمی 
نمی دادند  اجازه  هیچ گاه  ایشان  بود. 
حواشی بر متن غلبه پیدا کند. متأسفانه 
جای  به  مسؤوالن  می بینیم  روزها  این 
اینکه به مسائل اساسی و بحث های مردم 
بپردازند و آنها را حل و فصل کنند، بیشتر 
وقت خود را صرف حواشی و اختالفات 
داخلی می کنند که باعث می شود از آن 
اهدافی که در کشور دنبال می کنیم، دور 

شویم.
از  که  است  بوده  موردی  آیا    

آیت اهلل بخواهید به آنها پاسخ دهد؟
بله، من خودم بارها از حاج آقا خواستم 
که به برخی از موضوعات پاسخ دهند. به 
ایشان می گفتیم شما اطالعات را در دست 
دارید و  می توانید پاسخ دهید، اما موافق 
افشاگری و  پاسخگویی به شیوه تهمت، 

مقابله به مثل نبود.

پاسخ های ایشان عموماً درباره مسائل 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  سیاسی، 
می دانستند  موظف  خودشان  که  بود 
اما  دهند،  پاسخ  دارند  که  جایگاهی  در 
افشاگری  صورت  به  و  شخصی  هیچ گاه 
با  که  نمی پسندیدند  و  نمی دادند  پاسخ 
آبروی افراد بازی شود. ایشان مخالف بودند 
که با ذهن و افکار عمومی بازی شود و اگر 
جایی هم پاسخ می دادند در جهت پیشبرد 

اهداف نظام بود.
ایشان  بودند.  صبور  بسیار  آقا  حاج 
هیچ گاه عصبانی نمی شدند. ذهن آرام و 
راحتی داشتند و این به خاطر این بود که 
نظمی در زندگی خود داشتند. معتقدم 
این صبری که به آیت اهلل هاشمی نسبت 
می دهند یک امر ذاتی نیست بلکه اکتسابی 
است و  به نظر من تکیه گاه قرآنی دارد. 
در سخنرانی هایشان  بارها  هم  خودشان 
از کجا می آید؟  تکیه گاه  این  اما  گفتند. 
آیت اهلل هاشمی از زمانی که طلبه بودند با 
قرآن همراه شدند و سال های زندان باعث 

شد ایشان در بطن قرآن قرار بگیرند.

ياسر هاشمي:

آيت اهلل هاشمي اجازه نمي دادند 
حواشي بر متن غلبه كند

،،
بعد از رحلت آیت اهلل هاشمی نوشت: »می نویسم. می نویسم از پدر. می نویسم نه با اسم یاسر. می نویسم با اسم تمام هم عصرانم که داغ پدر امانشان را بریده است. می نویسم شاید کمی آرام گیریم«.در دفتر کارش پذیرای ما شد، شلوغ 
و پر رفت و آمد است. کارکنان و نزدیکان مشغول کارهای اولین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی هستند. پیش از ما یك گروه دیگر از خبرنگاران در اتاق حضور داشتند. با تأخیر با او به گفت و گو نشستیم. از او درباره لحظه شنیدن خبر از 
دست دادن پدر می پرسم، بغض گلویش را می گیرد، نمی تواند سخن بگوید سرش را پایین می اندازد و سکوت می کند. بعد از چند دقیقه می گوید: »وقتی رسیدم پزشکان در حال احیا بودند و می خواستند که پدر بازگردد اما خب...«. یاسر، 
کوچك ترین فرزند آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی است و  اعتقاد دارد آیت اهلل در میان مردم زنده است. در توصیف دلتنگی اش برای آیت اهلل می گوید: »در این یك سال جای خالی پدر در خانه برایشان سخت و دردناک است اگرچه در 

این مدت آیت اهلل هاشمی را بین مردم زنده دیدیم«.
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بودند.  صبور  بسیار  هاشمی  آیت اهلل 
یک  هاشمی  آقای  می شود  احساس 
سیاستمدار بود و رفتارهای سیاسی قوی 
نبود.  این  بگویم  می خواهم  ولی  داشت 
هاشمی  آقای  تصمیم گیری  حقیقت  در 
و سیاستمداریش نشأت گرفته از مصالح 

اسالم و قرآن بود.
بود  آیت اهلل هاشمی یک مفسر قرآن 
که این ویژگی  در چتر سیاسی گم شد و 
واقعاً جا دارد که نسبت به این بعد از زندگی 
ایشان پرداخته شود. بعد از فوت ایشان 
فرصت شد که مطالب جدیدی را در رابطه 
با حاج آقا به دست بیاورم.  به جوانان و 
کسانی که با مبنای اسالمی جلو می روند 
توصیه می کنم اندیشه های آقای هاشمی 
الگوی مناسبی برای آنهاست. وی معتقد 
بود الگوی اسالمی و قرآن امکان مدیریت 
جامعه را فراهم می کند و اگر این مدیریت 
جوابگو  حوزه ها  همه  در  نتواند  اسالمی 

باشد، تقصیر از اسالم نیست و از ماست.
آقا در خانه چگونه   رفتار حاج 

بود؟
رابطه پدر و فرزند نزدیکی بین ما وجود 
داشت. حاج آقا فرزندان را اجباری را به کار 
با  و همیشه سعی می کردند  نمی کردند 
نصایح، راهنمایی های الزم را انجام دهند 
ولی هیچ گاه برای تربیت ما از جبر استفاده 
ایشان  کنم.  اعترافی  می خواهم  نکردند. 
ما  از  یکی  که  داشتند  دوست  همیشه 
طلبه شویم ولی خب نشدیم. همیشه ما را 
آزاد گذاشتند تا مسیر را خودمان انتخاب 
کنیم.حاج آقا نسبت به صله رحم اهمیت 
زیادی می دادند و همیشه سعی می کردند 
با خانواده و فامیل مادری در طول سال 
ظهر  جمعه  هر  باشند.  داشته  دیداری 
تقریباً همه ما خانه پدر جمع می شدیم. 
مادر غذای خوبی درست می کرد و همه 

کنار هم بودیم.
  بیشتر چه بحث هایی در خانه 

مطرح می شد؟
خانواده ما یک خانواده سیاسی بود و 
به تبع بحث هایی هم که می شد سیاسی 
بود. ما برای حاج آقا حکم رابط صادقی را 
داشتیم که اخبار جامعه و مردم را برایشان 
نقل می کردیم. شاید مدیران برای ایشان 
و  شفاف  خیلی  ما  اما  می کردند  اغراق 
روشن با او صحبت می کردیم. یک خصلت 
بارزی که ایشان داشت و همه هم به آن 
اذعان دارند این بود که وقت می گذاشت و 
مسائل را به دقت گوش می داد. ممکن بود 
جایی از شخصی تعریف کنیم اما ایشان با 
هوشمندی مچ ما را می گرفتند و هیچ وقت 
متوجه نشدیم که باالخره نظرمان را تأیید 

یا رد می کند.
حاج آقا همیشه اطالعاتشان خوب بود 
و نمی توانستیم دروغی به ایشان بگوییم و 
حتی پیش می آمد که جایی آماری را که 

می دادیم، تصحیح کند.
  پس می توانیم بگوییم آیت اهلل 
می آمد،  منزل  به  که  زمانی  هاشمی 

عناوین را پشت در می گذاشت؟
آقای هاشمی خیلی به دنبال عناوین 
نبودند. شواهد سیاسی زیادی وجود دارد 
به  ایشان  باشد.  من  گفته  این  گواه  که 
معنای رایج به دنبال کسب قدرت نبودند. 
آقای هاشمی تنها مسؤولی بود که در تمام 
رأی  نام  به  پشتوانه ای  سیاسی اش  عمر 

مردم داشت.
قوه  رئیس  کسی  که  هنگامی  مثاًل 
نهاد  از یک  را  قضاییه می شود حکمش 
خاص می گیرد یا کسی که وزیر می شود 

از مجلس رأی اعتماد می گیرد اما آقای 
هاشمی کسی بود که همیشه رأی خود را 
چه هنگام ریاست جمهوری و چه خبرگان 
می توانم  جرأت  به  و  می گرفت  مردم  از 
بگویم تنها کسی بود که خود را در معرض 

بیشترین قضاوت مردم قرار می داد.
آقای هاشمی، جمهوریت را به عنوان 
و  داشت  قبول  نظام  ستون های  از  یکی 
ایشان  می دانست.  نظام  ستون  را  مردم 
اعتقاد داشت اگر مردم در صحنه نبودند 
انقالب به ثمر نمی رسید و این نگاه را تا آخر 
عمر داشتند. ایشان می گفت سال 40 که 
مبارزه را شروع کردیم، فکر نمی کردیم که 

روزی به سمتی برسیم.
  سال 84 هم همین نگاه را بعد از 

انتخابات داشتند؟
دارد  ُبعدهایی  سیاست  صحنه  بله، 
قول  است.  به  فرودهای  و  فراز  دارای  و 
انگلیسی ها بعد از هر شکستی، پیروزی 
به  نسبت  مراحل  همه  در  ایشان  است. 
مردم و آگاه کردن آنها وقت می گذاشت 
و همیشه سعی می کردند که با مردم در 
ارتباط باشند. حاج آقا از آن دست مسؤوالن 
نبودند که نخواهند با مردم باشند. اقشار 
دیدار  ایشان  با  همیشه  مردم  مختلف 
می کردند و صحبت های خودشان را با او در 
میان می گذاشتند. هیچ گاه رابطه آیت اهلل 

هاشمی با مردم قطع نشد.
در  ما  که  رفتاری  برخالف   
سیاسیون ایران می بینیم، خانم های 
عرصه های  در  هاشمی  آیت اهلل  بیت 
مختلف حضور دارند. این دیدگاه از 

کجا نشأت می گیرد؟
محدود  جزو  آقا  حاج  خوشبختانه 
و  زن  به  نگاهش  که  بود  روحانیونی 
آن  و  بود  به روز  و  روشنفکرانه  خانواده، 
نگاه متحجرانه که در برخی افراد مشاهده 
می کنیم را نداشت. هنگامی که خاطرات 
ایشان را می خوانید می بینید که نوشتند 
عفت به دفتر آمد اما زمانی که خاطرات 
متوجه  می خوانید  را  دیگر  بزرگان 
از  اسمی  نمی شوند  حاضر  که  می شوید 
همسرشان بیاورند و می نویسند خانواده 

امروز به دیدارشان آمدند.
این اجازه ای که حاج آقا به خواهران 
کمتر  در  شوند  جامعه  وارد  تا  می دادند 
اجازه  آنان  اغلب  می بینیم.  مسؤولی 
نمی دهند که خانم های خانواده در انظار 
ظاهر شوند، اما آیت اهلل هاشمی برعکس 

آنان بود.
که  جامعه  از  نیمی  هاشمی  آیت اهلل 

همان زنان باشند را به خوبی دید. ورزش 
بانوان که فائزه خانم به طور جدی آن را 
دنبال کرد به همراهی حاج آقا امکان پذیر 
شد.آیت اهلل هاشمی معتقد بودند در حوزه 
اشتغال و تحصیل باید زنان جامعه را دید 
که اگر دیده نشوند ممکن است فردا دچار 
مشکالت فراوانی شویم. ایشان در حوزه 
فرهنگی و اقتصادی باور کرده بودند اگر 
ما به زنان اجازه حضور بدهیم جامعه رو 
به تعالی و پیشرفت خواهد رفت. هر چه ما 
آنها را محدودتر کنیم قطعاً آسیب جدی 
اگر  بودند  معتقد  دید.ایشان  خواهیم 
جلوی این قشر گرفته شود فردا جامعه با 
معضالتی روبه رو خواهد شد که نمی توان 
مقابل آن ایستاد. آیت اهلل هاشمی معتقد 
با  را  جامعه  از  بخشی  نمی توان  که  بود 
شرایط امروز نادیده گرفت. همه ما باید 
واقعیت را ببینیم. حضور زنان در جامعه 

می تواند به آرمان خواهی کمک کند.
مشی  به  هاشمی  آیت اهلل    
اعتدالی معروف بودند. منظور از این 

حرف چیست؟
همان  می گویند  امروز  که  اعتدالی 
بگذارید  است.  واقع گرایانه  آرمان خواهی 
مثالی برای شما بزنم. در مسأله جنگ واقعاً 
آرمان ما این بود که صدام را شکست دهیم 
هاشمی  آقای  که  وقتی  شویم.  پیروز  و 
واقعیت را لمس کردند، تصمیم گرفتند که 
جنگ تمام شود یا در مسأله برجام ایشان 
واقعیت ها را دیدند و سنجیدند. به نظر 
من تقابل اعتدال با جریان تندرو را همین 

نقطه مشخص می کند.
  خبر فوت را چگونه شنیدید؟

رسیدم  ساعت شش  حوالی  آن شب 
زنگ  ایشان  محافظین  از  یکی  خانه. 
زد و گفت که حاج آقا حالشان بد است و 
انتقال  تجریش  شهدای  بیمارستان  به 
داده شد. پرسیدم اتفاقی افتاده؟ محافظ 
نتوانست خودش را کنترل کند. فهمیدم 
بیمارستان  به  را  خود  سریعاً  شده،  چه 
پزشکان در حال  وقتی رسیدم  رساندم. 
احیا بودند و می خواستند که پدر بازگردد 

اما خب...
  گفته می شود خواهران و مادر 
شما در هنگام نماز بر پیکره حاج آقا 

اجازه حضور نداشتند؟
حضور  مراسم  در  که  نبود  طور  این 
نداشته باشند. همه با اسکورت آمده بودند و 
در مسیر گیر کرده بودند. ما هم که رسیدیم 
اجازه نمی دادند داخل شویم و یادم هست 
اجازه  مأمور دم در  پریدم.  نرده  از روی 
نمی داد وارد شویم. گفتم مردم حسابی 
من خودم اصل ماجرا هستم. ممنوعیت 
برای خواهران و مادر نبود. عدم حضور آنها 

شلوغی مسیر بود.
رادیواکتیو  بحث  روزها  این   
موجود در خون آیت اهلل از سوی شما و 
دیگر فرزندان مطرح می شود. شورای 
عالی امنیت نیز در این باره جلسه ای 
تشکیل داده بود. درباره آن توضیح 

دهید؟
دیرهنگام  ملی  امنیت  عالی  شورای 
موضوع تحقیق درباره فوت حاج آقا را مورد 
بررسی قرار داد. آخرین گزارشی که به ما 
دادند این بود که وجود 10 یا 12درصد به 
طور دقیق یادم نیست رادیواکتیو در خون 
حاج آقا قطعی است اما این دلیل فوت 
نیست. در خون حاج خانم نیز سه برابر و 
در خون فاطمه یک برابر رادیواکتیو وجود 
دارد. ما از آنها خواستیم که گزارش را به ما 

بدهند اما ندادند.
  این روزها شاهد هاشمی زدایی 
نظرتان  هستیم.  آزاد  دانشگاه  در 

چیست؟
در واقع هاشمی زدایی که امروز مطرح 
با تفکر هاشمی است و  می شود، مقابله 
بحث جدیدی هم نیست. از همان موقعی 
آیت اهلل  افکار  نداد  اجازه  تلویزیون  که 
کلید  هاشمی بخش شود هاشمی زدایی 
خورد. دستشان به دانشگاه آزاد نمی رسید 
که رسید اما مردم به خوبی می دانند که 
هاشمی که بوده و چه کاری انجام داده 
است. همیشه عده ای بودند که با تفکرات 
آیت اهلل هاشمی مخالفت می کردند. حاال 
نمی خواهم بگویم بی حیایی اما این رفتارها 
انجام می دهند. مردم خوب می دانند  را 
که چه کسی دانشگاه آزاد را بنا نهاد و چه 
تفکرات آیت اهلل  تفکری پشت آن است. 

هاشمی مشخص است.

آيت اهلل هاشمی بسیار 
صبور بودند. احساس 

می شود آقای هاشمی 
يک سیاستمدار بود و 

رفتارهای سیاسی قوی 
داشت ولی می خواهم 

بگويم اين نبود. در حقیقت 
تصمیم گیری آقای 

هاشمی و سیاستمداريش 
نشأت گرفته از مصالح 

اسالم و قرآن بود

اجازه ای كه حاج آقا به 
خواهران می دادند تا 

وارد جامعه شوند در كمتر 
مسؤولی می بینیم. اغلب 

آنان اجازه نمی دهند 
كه خانم های خانواده 

در انظار ظاهر شوند، اما 
آيت اهلل هاشمی برعکس 

آنان بود

،،،،



يكشنبه  17 دي  1396

52

ويژه نامه نخستین سالروز درگذشت
 آيت اهلل هاشمي رفسنجاني        

www.ilna.irخبرگزاري كار ايران)ايلنا(


